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Forbemærkninger.

Nærværende afhandling er først fremkommen som besva-

relse af en af det philologisk-historiske samfund i december

1884 udsat prisopgave: „Skildring (særlig med Hensyn til Lyd-

og Formlære) af Dialekten i en selvvalgt Egn paa en af de

danske ØerV Den fremtræder her i en noget omarbejdet og

udvidet skikkelse. — Kjendskabet til Sprogarten på Sejerø er

ikke erhvervet ved undersøgelse, men er medfødt.

Sejerø udgjor et sogn for sig, der hører under Skippinge

herred, Holbæks amt. Øen har noget over 700 indbyggere,

der næsten alle ere knyttede til den gjennem mangfoldige

slægtled.

Sejerø har været befolket fra umindelige tider. Der findes

oldtidslevninger fra stenalderen, en mængde gravhoje, en sten-

dysse 1
), men ingen runestene. Fra middelalderen kjendes

navnene på to af øens landsbyer 2
): Sireby, Koningstorp 3

).

I kirkens sakristi henstå endnu flere helgenbilleder fra den

katholske tid. Det ældste årstal dér, som findes på et pulpi-

tur, er 1582.

Øens navn skrives i gammel tid Syra, Siiræ, Siræ, Syrø,

*) En stendysse er bleven ødelagt i indeværende århundrede.
2
)
Der findes i det hele tre landsbyer: Sejerby, Kongstrup

og Mastrup.
3
)

Scriptores rer. dan. VII, s. 28.

1
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Seræ, Sere, Seerø, Serøe 1
). Disse former stemme overens;

med det navn, øen og dens beboere endnu have i sjællandsk

dialekt: si
erd, si

erdbou. Sejerboerne benævne næsten aldrig

sig selv eller deres ø ved andet navn end land

6

(landet),

vu°rt lan (vort land), lansens falk (landsens folk). — Det er

muligt, at øens nuværende navn er fremkommet ved „lærd*

etymologi 2
).

Sejerø har ringe samkvem med omverdenen. Først i

løbet af de sidste 30 år er den bleven sat i regelmæssig post-

forbindelse med Kallundborg.

Sprogarten har ikke tidligere været beskrevet. Som den

her skildres, tales den af næsten alle, unge så vel som gamle.

*) Hos Saxo kaldes øen Syra. Vedels oversættelse har Syrø.

— Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, 1656, har*-

Serøe (s. 201) og Seirøe (s. 33). — Langebek har det

nuværende navn på øen: „Hodie [1792] Seieroe

Vocatur etiam Sere in documento 1542, Seerø 1568,

Seræ 1401. Syr est sus, et syra aqua nive concreta.

Nescio, utrum nornen habeat ab his vocabulis, an a Syre

o: rumex acetosus*, Script, rer. dan. VII, s. 591.
2
) „1132 nævner Pet. Olai, S. R. D. I, 175, Bellum in Syro,

som var imellem Erik Edmund (!) og Kong Nikolaus,.

hvori denne seirede. Deraf ville nogle udlede Øens Navn
quasi insula victoriosa, men det har ingen Grund, det

var desuden ikke Øen, der seirede, men Kong Nikolaus.*

J. H. Larsen, Holbæks Amt, topographisk beskrevet, Kbh.

1832, s. 228.



De enkelte lyd og deres betegnelse.

§ 1. Den sejerøske sprogart har følgende enkelte selvlyd,

der bekvemmest kunne ordnes efter klangfarven således:

a

å 6 æ
o ø e

u y i

samt d

,

o: selvlyden i ubetonede endelser, den såkaldte halvlyd.

De forekomme alle (selvfølgelig med undtagelse af d) både

lange og korte. Længden betegnes efter Lyngbys system ved

en streg under selvlydstegnet eller, for så vidt der er stød-

tone, ved en prik under tegnet.

§ 2. Selvlyden a har den almindelig danske hoje klang-

farve både som lang og kort. Ømålenes *) lange a o : a

med tilnærmelse til å forekommer aldeles ikke her; lige så

lidt findes det kjøbenhavnske a o: a med tilnærmelse til æ.

§ 3. Selvlydsrækkerne å— o—

æ

og o—ø—

e

ere lidt

mere åbne, end tilfældet er i almind. dansk; o og å ligge

desuden en ubetydelighed længere fremme i retning af de

engelske fonetikeres „mixed “-række.

Anm. 1. Langt o er sjældent (§ 23); svarende til skrift-

sprogets lange o høres det kun i et og andet fremmed ord,

f. ex. poldn (Polen) 2
).

*) Således i sjællandsk, lålandsk, mønsk, fynsk, bornholmsk.
2
) Udtales aldeles bestemt forskjelligt fra souldn (solen).

1
*
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Anm. 2. Den kjøbenhavnske udtale af dj, æj henimod

åj, aj er aldeles ukjendt i sprogarten. Der høres rent 6, æ
f. ex. i stoj, vcej (stoj, vej), rent å, a f. ex. i låj (loj o: doven,

dorsk), kåjd (koje), maj, vajd (maj, vaje).

Anm. 3. Selvlydene af de to ovennævnte rækker, samt a

udtales som stødtonede, lange med et „ efterslag “, der nærmest

er at opfatte som en aldeles kort gjentagelse af selvlyden selv.

Dette er mest fremtrædende i udlyd. Ved betegnelsen tages

ikke hensyn hertil, men skrives f. ex. fra, træ, trær, dor (fra,

træ, træer, en dor).

§ 4. Selvlydene u—y—

i

ere som korte meget lukkede.

Som lange (eller rettere, når de skulde være lange) udtales

de tvelydagtigt, således at selvlyden selv egentlig er kort, men

afsluttes med sin tilsvarende halvselvlyd, altså uw, yj, ij. Ved

betegnelsen tages ikke hensyn hertil, men skrives f. ex. du

(du), ru (rug), sud (suge), hy (høg), yd (øge), ri (rig), lid (lige).

§ 5. Halvlyden (
d
) udtales i indlyd ganske som i almin-

delig dansk, f. ex. kåmdr (kommer); den skrives her også

foran stavelsedannende medlyd, f. ex. handl (handel), naddn

(natten). I udlyd høres den meget svagt, ja kan endogså helt

bortfalde som i jysk. Bestemt adskillelse mellem tilfælde, hvor

halvlyden udtales, og hvor den bortkastes, gives aldeles ikke

her. Selv ord som Kina, klima, Sara, der kun kjendes fra

skriftsproget, kunne høres udtalte kin, klim, sar. Sprogarten

har altså her dobbeltformer, men af disse anføres kun den

længere (med udlydende d)\ slævd (slæbe), stejd (stege), kasd

(kasse), pølsd (pølse).

Anm. 1. En lang (ikke stødtonet) selvlyd meddeler en

følgende halvlyd sin egen farve. Rodselvlyden får altså i dette

tilfælde foruden sin egen længde halvlydens. Her skrives dog

f. ex. lad (en lade), slæo (slæde).

Anm. 2. Når i ord med kort rodselvlyd halvlyden for-

svinder efter w, 6 (§ 8), j, m, n, y (§ 8), l, r uden fore-

gående medlyd, indtræder der forlængelse af w, 6, j o. s. v.,

ganske som i jysk (Lyngbys rullende tonehold). Her skrives

formen med udlydende d, f. ex. skrywd (skrive), udd (ude),

kåmd (komme), rænd (rende), fald (falde).
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Anm. 3. Imellem m, n, g, l, r og en foregående medlyd

indskydes en hjælpelyd (a), når det udlydende 9 bortkastes,

ganske som i jysk. Her skrives formen med udlydende d,

f. ex. viesn9 (visne), sawnd (savne), ræjnd (regne), raste (rasle),

gamte (gamle), hawrd (havre), andrd (andre), bæjrd (bægere),

fægrd (fingre).

§ 6. Foran g (§ 8) nasaleres selvlyden meget stærkt.

I denne forbindelse forekommer dog kun a
, å, o, æ

y
e, i.

De fire første ere både lange og korte. Nasaleret e og i er

altid kort.

§ 7. Sprogarten har to paralelle rækker af tvelyd o:

sådanne, der i tidsomfanget af en lang selvlyd glide over fra

en mere åben til en mere lukket lyd (ægte tvelyd) eller fra

en mere lukket til en mere åben lyd (uægte tvelyd). De ægte

tvelyd ere

ou øg ei

De uægte tvelyd ere

u° y
0

i
e

u° begynder mellem u og o og ender mellem o og å

t » » y » ø » „0,0
i
e

y> i)
i v & n n n ® n ^

§ 8. Medlydene i sejerøsk kunne opstilles i følgende

skema

:

P 5 f- w 1 m

b vi

t d
\
- n n l r

1 S -i

- j
Tc 9

-
n

• h

(stødtone)

Tegnet w er skriftsprogets v i rav; lyden forekommer kun

efter kort selvlyd. 6 er skriftsprogets d i mad. g er gane-

nasalen, skriftspr.-s ng (n alene foran k) i gang, sanke.

Anm. 1. g kan helt forsvinde eller så at sige opløse sig

i den foregående stærkt nasalerede selvlyd (§ 6). Efter lang

selvlyd kan den i så tilfælde erstattes af et reduceret nasaleret i,
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der foran en selvlyd kan antage karakteren af et j. En kon-

sekvent gjennemført betegnelse af disse lydnuancer er for-

bunden med store vanskeligheder
;

derfor betegnes her den

nasalerede selvlyd overalt ved et tilfojet y, f. ex. iy dræti,

dræyiy, dræydr (en dreng, drengen, drenge).

Anm. 2. Åndende g, mouilleret n, 1 findes ikke; r lyder

ganske som i almind. dansk.

§ 9. 1 begyndelsen af ordet holdes p— b, t— d, k—

g

noje ude fra hinanden og udtales ganske som i almind. dansk.

I ind- og udlyd falde de sammen til henholdsvis én lyd. Foran

en selvlyd beholdes her skrivemåden sp, st, sk, f. ex. spæyd

(spinde), stu° (stå), skravd (skrabe); udtalen er ganske som i

almind. dansk. I efterlyden afhænger lydens beskaffenhed af,

om den ender ordet (p, t
,

k) eller forekommer inde i ordet

{b, d, g). Det hedder lap (en lap og en lab), ryt, tæk (ryd,

tæk, tig, bydeformer)
,
men labdr (lapper og labber), ryddr

(rydder, nut. og en rytter), tægdr (tækker og tigger). Det

hedder tabd (tappe), krqbd (krabbe), hidd (hitte), hændd (hente),

kiergd (kirke), men, med udlydende d bortkastet (§ 5), tap, krqp,

hit, hænt, kierk.

§ 10. Forskjellen på lang og kort selvlyd er meget frem-

trædende, næsten som i jysk. Kort stødtonet selvlyd (Lyngbys

stødende tonehold) betegnes ved en prik under den på selv-

lyden følgende medlyd, f. ex. van (vand), rok (en ryg). Lang

stødtonet selvlyd (Lyngbys standsende toneh.) betegnes ved en

prik under selvlyden, f. ex. man (mand), væk (væg). Lang

ikke-stødtonet selvlyd (Lyngbys skridende toneh.) betegnes ved

en streg under selvlyden, f. ex. hånd (hane), vænd (vende).
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Lydlære.

a) Selvlyd.

a) Kvalitet,

a.

§ 11. Selvlyden a forekommer gjennem gående
i de samme tilfælde som i almind. dansk. Den svarer

altså til nuværende, gammel og ældre dansk a, oldn. a (ved

omlyd 6, e). Exx. drak
y

tavs (tabe), oldn. drakk, tapa, saw

(sag), oldn. sok, kar

,

oldn. ker. — Finder der uoverensstem-

melse sted mellem oldn. og dansk, slutter sprogarten sig på

et par undtagelser nær til det sidste. De eneste tilfælde, hvor,

afvigende fra skriftsproget, et oprindeligt a er bevaret, ere

kart (hårdt), oldn. hart, star (stær o: sturnus), oldn. stari.

Hvor et oprind, a i nuvær. dansk fremtræder som å, o,

eller som æ (e), har eller forudsætter sprogarten skriftsprogets

selvlyd (§§18, 24, 62; 43). Lydbevægelsen a >• å har grebet

videre om sig i sprogarten end i skriftspr. (§ 18). Efter v

findes a kun i van (vand), varm (varm), vands (vante), valp

(hvalp), svan (svane), kvalms (kvalme) 1
).

*) Om disse ord altid have havt a, eller om formen er på-

virket af skriftspr., kan ikke afgjores. Nyere ord have a
som vat

,
vasks (vaske), vagts (vakle) og enk. andre.
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§ 12. I nogle få tilfælde er skriftspr.-s a opstået af op-

rindelig langt a (oldn. å). Her slutter sprogarten sig ligeledes

til skriftspr., f. ex. da, fra

,

oldn. {)å, frå, nabou (nabo), oldn.

nåbui, law, (lav), oldn. lagr, nat (nat), oldn. nått, kravd

(krage), oldn. kråka. — Desuden findes a i sla (at slå), oldn.

slå, mavd (måge), oldn. mår, nar
,
honar 1

)
(når, hvornår).

Særlig uregelmæssig er bawl (bål), oldn. bål 2
).

§ 13. Sprogarten har a i følgende ord: rawnd (rogn) 3
),

svalbd (at skvulpe), plamrd, plamrdd (plumre, plumret), pladdrr

pladrd (pludder, pludre), td tras
,

trasd (til trods, trodse),

kraft (kræft) 4
), ladd (lægte) 5

).

o

a.

§ 14. Selvlyden å forekommer i de tilfælde, hvor skrift-

sprogets å (skrevet o, å) svarer til a) gi. d. o, aa, ældre d., oldn. o,

gi. d. o, aa, ældre d. o, oldn. 6
, y) gi. d., ældre d. o,

oldn. o. Exx. «) tåp (top), oldn. toppr, håbd (hoppe), pådd

(potte), stak (stok), oldn. stokkr, klågd (klokke), oldn. klokka,

bråt (bråd), oldn. broddr, låw (låg), oldn. lok, vås (os), oldn.

oss, fråst (frost), oldn. frost, hås (hors), oldn. hors, tåsk (torsk),

oldn. {Dorskr, stålt (stolt), oldn. stoltr, låvt (loft), oldn. lopt, låva

(låge), oldn. loka, tåvd (tåge), oldn. jmka, låvd (at love), oldn.

lofa, såvd (sove), oldn. sofa, åvdn (åben), oldn. opinn, dråva

(dråbe), oldn. dropi, dåvdn (doven), oldn. dofmn, råddn (rådden),

oldn. rotinn, låvdn (lådden), oldn. lo5inn, tåld (tåle), oldn. |)ola,

stårm (storm), oldn. stormr, mårdn (morgen), oldn. morginn.

]

) Også honær høres. Accenten er på sidste stavelse. Oldn.

nær.
2
)
Bruges mest i forbindelsen blosd i bawl

,
brænd i b. (blusse,

brænde i b. o: antænde bål på åben mark, f. ex. sankt-

hansblus). Formen er vist fremkommen ved en sammen-
blanden af „bål“ og „bavn“.

3
) Men oldn. hrogn.

4
) Folkeetymologi.

5
) Låneord, rimeligvis gjennem jysk. Tysk: latte. — Ordet

bruges ved siden af læjdd.
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stårk (stork), oldn. storkr, skårbd (skorpe), oldn. skorpa, bårdd,

skårdd, ståldd (båret, skåret, stjålet), oldn. borit, skorit, stolit,

råvd (råbe), tårn (tårn), strqld (stråle), skrald (skråle) 1
)
—

p) skåw (skov), oldn. skogr, plåw (plov), oldn. plogr, klåiv

(klog), oldn. klokr, håw (hov), oldn. hofr, tårn (tom), oldn.

tomr, gåt (godt), oldn. gott — 7) låw (lov), oldn. log, trål

(trold), oldn. troil. — Afvigende fra skriftspr. fremtræder oldn. o

som å i følgende ord
:
får (en fure), oldn. for, tår (tor, nut.),

oldn. Jmri, lån (bund), oldn. botn, trådd (træde), oldn. troba.

Hvor oldn. o, o i dansk fremtræder som langt o, forud-

sætter sprogarten skriftspr. -s selvlyd (§ 55).

I en del tilfælde har oldn. og ældre vestdansk o, hvor

ældre østdansk har u. Sprogarten forudsætter her ligesom

skriftspr. det ældre østdanske (§§ 22, 23, 26). Undtagelser herfra

synes dog kåldd (kullet o: hornløs), oldn. kollottr, kål (et kuld).

§ 15. I en del tilfælde er skriftspr.-s å (skrevet o) ud-

viklet af oprind, u. Sprogarten har her skriftspr.-s selvlyd:

åp (op), oldn. upp, åm (om), oldn. um, såm (som), ældre d.

sum, såmd (somme), oldn. sumir, såmdr (sommer), oldn. sumar,

kåmd (komme), ældre d. kumæ, kåmdn (kommen o : cominum),

ældre d. cumin, tårndfægdr (tommelfinger), ældre d. thumæl-

fmgær, hånir[ (honning), oldn. hunang. — tåmd (tomme), låmd

(lomme).

§ 16. Lydbevægelsen u >> å har grebet videre om sig

i sprogarten end i skriftsproget. Den er foregået overalt

foran nasaler (undtagen n) og gutturaler.

«) Foran m\ håmdr (hummer), oldn. humarr, håmld

(humle), oldn. humli, råm (rum), oldn. rum, dåm (dum), krårn

(krum), såm (sum), skårn (skum), stårn (stum), kråmd (en

krumme), skåmd (skumme), skåmdl (skummel), bråmld (brumme),

måmld (mumle), råmld (rumle), tåmld (tumle), låmdr (lummer),

nåmdr (nummer), slåmdr (slummer), skåmriri (skumring), gåmp

(gump), oldn. gumpr, klåmp (klump), såmp (sump), slåmp

1
) Ved ord af nedertysk og i det hele af fremmed oprindelse,

forudsætter sprogarten altid skriftspr.-s form: mnt. torn

(tårn), ropen (råbe), stråle (stråle).
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(slump), ståmp (stnmp), plåmp (plump), råmbd (rumpe o: en

hale), påmbd (pumpe), skånibolskod (skumpelskud), grams

(grums), låmsk (lumsk), lågis (Lumbsås) 1
).

(f) Foran g: håyor (hunger), oldn. hungr, åg (ung), oldn.

ungr, tågd (en tunge), oldn. tunga, mågk (munk), oldn. munkr,

o. s. v. — Herhen hører gåggd (at gynge), sv. gunga.

7) Foran g, k: glåk (glug), oldn. gluggr, bak (en buk),

oldn. bukkr, drågdd (drukket), oldn. drukkit, bågd (at bukke),

dågd (en dukke), mågd (mukke), plågd (plukke).

Anm. 1. Det hedder nu logd (at lukke), men formen er

i dette århundrede optaget fra skriftspr. (se § 31). — Der er

stor sandsynlighed for, at forholdet er det samme ved slogd

(at slukke).

Anm. 2. Særlig uregelmæssig er skriftspr. -s gumme, oldn.

gomr. Ældre d. har den til oldn. regelret svarende form 2
).

Sprogarten har gåmd.

§ 17. I nogle ord svarer skriftspr. -s korte o (skrevet u)

foran en guttural til oldn. o. Sprogarten har også i dette

tilfælde å : dåk (dug), oldn. dogg, håk (hug), oldn. hogg, hågd

(hugge), oldn. hoggva.

§ 18. Sprogarten har å svarende til skriftspr. -s a, gi. d.

a, aa, o, ældre d. a, oldn. a (ved omlyd d) i følgende tilfælde

:

a) Efter v : vån (van), oldn. vanr, vå (var, fort.), oldn.

var, vår (var, bio.), oldn. vårr, våntryws (vantrives), vånskawt

(vanskabt), vånskoldd (vanskelig) vågidl (vammel), våld (valle),

vålgd (valke), vånd (vane), våhn (valen, to.), våro (en vare, at

vare), våvo (vade), våg (vang), våggo (vanke), svål (sval), svår

(et svar), svåw (svag), svåg (svang, to.), svåinp (svamp), svår

(svar, to.), svåld (en svale, at svale), svård (at svare), tvåg

(tvang, no.), dvåld (dvale).

Hvor skriftspr.-s vå (skrevet vå, vo) svarer til oprind, va,

har sprogarten vo (§ 24). Dog hedder det svåwl (svovl),

svåwdr (svoger), mnt. swavel, swager.

]

) En by i Odsherred.
a
) Det arnamagnæanske håndskrift Nr. 187 i octav. Udgivet

af V. Såby, Kbh.. 1886, s. 1: gomæn.

n
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ff) Foran m (= oldn. mb), n (
= oldn. nd) i nogle ord:

kåm (kam), oldn. kambr, sån (sand) 1
), oldn. sandr, rån (rand),

oldn. rond, grån (et grand), oldn. grand, tånd (tande). — Det

hedder ligeledes an, ånd (ånd, at ånde), oldn. ond, anda.

§ 19. Oprind, langt a (oldn. å) fremtræder i sprogarten

regelmæssig som u° (§ 61). Helt undtagelsesvis findes å,

således foran n: lån (lån), oldn. lån, lånd (låne), månd (måne),

oldn. mani, måndd (måned), oldn. måna5r, dånd (dåne) —
stål (stål), bådd (både), oldn. bå5ir, nådd (nåde), kåvd (kåbe),

vås (vås), åsdl (ådsel).

Når selvlyden er forkortet 2
), findes å: spån, oldn. spånn,

snåw (snog), oldn. snåkr, tåt (tot), jfr. oldn. [)åttr.

§ 20. Sprogarten har å i følgende ord: stål (stald),

oldn. stallr, bålk (balk), oldn. bålkr, plåstdr (plaster), stjårt

(stjært), dåm (dem), dråp, dråbd (en dryp, dryppe), tånd (tone)

— matråws (matros), låws (en lods), båjd (en boje), kåjd

(koje), båwsdr (buxer).

0 .

§ 21. Selvlyden o forekommer i langt færre

tilfælde i sprogarten end i skriftsproget. Foran

nasaler (undtagen n) og gutturaler fremtræder skriftspr. -s korte

o (skrevet u) som å (§§ 16, 17). Foran n (= oldn. nn, nd), l

(= oldn. 11, Id) har sprogarten rent u (== oldn. u), § 26. —

1
) Formen er forældet. Nu hedder det san. 1 stednavne

har den gamle form holdt sig. Det hedder altid sånd

(Sande)
,

sånstogdrnd (Sandstykkerne)
,

sånhavdn (Sand-

hagen). — Det er ikke usandsynligt, at sprogarten engang
har havt å i alle herhen hørende ord. Det fortælles, at

når ræven kom over isen til øen, sagde de gamle: dær
æ kåmdd ed skadldd dywr po vårt lån . ... dd tar smyk
låm (der er kommet et skadeligt dyr på vort land . . . .

det tager små lam). I mands minde har det heddet:

dær æ kåmdd ed skadldd dywr po vårt lan .... dd tar

smu° lam.
2
) Ikke når forkortelse indtræder ved accenttab i sætnings-

sammenhæng.
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Skriftspr. -s lange o fremtræder i sprogarten som ou (§ 55). —
Kort o findes i følgende ord : sobo (suppe), frogt (frugt), logdo <

(lugte), loft (luft), skofo (skuffe), kons (kun), donst (dunst),

olmo (ulme), snoro (snurre), sporo (spurv), bioso (blusse), bosk

(busk), roskd (ruske), rost (rust), jost (just).

§ 22. Hvor oldn. og ældre vestdansk har o, men
ældre østdansk u, har eller forudsætter sprogarten

ligesom skriftsroget de ældre østdanske former:

hol (et hul), kol (kul), men oldn. hol, kol, gold (gulv), bod

(bud), skod (skud), men oldn. bo5, skot 1
), mos, men oldn. mosi,

jolbdd (hjulpet), slobod (sluppet). — Koro (kurv), toro (tørv) 2
).

§ 23. Foran v (= oldn. k) fremtræder oprind, langt u

som o: dov (dug), oldn. dukr, fiovo (at sidde på hug), oldn.

huka, ovo (uge), ældre d. ukæ, bov (bug), bovod (buget), brovo

(bruge), knovo (knuge), movo (muge), slovo (sluge) 3
), lovo (en

*

luge, at luge). — Herhen hører fort. till-f. af udsagnsord af

femte stærktbojede klasse: strovod (strøget), rovod (røget) 4
),

o. s. v.

§ 24. Hvor oldn. va i skriftspr. fremtræder som vå

(skrevet vå, vo) har sprogarten vo: vovo (at våge), oldn. vaka,

vouno (vågne), oldn. vakna, vogdo (vogte), ældre d. wactæ,
*

voun (vogn), oldn. vågn, vogs (vox), oldn. vax, vogso (voxe),

oldn. vaxa.

§ 25. Sprogarten har o i følgende ord: mol (møl) doni'g

(dønning), konomos (kyndelmisse).

ø

U.

§ 26. Selvlyden u forekommer regelmæssig i

de samme tilfælde som i skriftspr. Den svarer altså

til nuvær., gi. og ældre d. u, oldn. u, u. Exx. hum (hund),

blund (blunde), bunod (bundet), oldn. hundr, blunda, bundit,

J
) Spogartens form for oldn. o er « (§ 14).

2
) Bruges ikke mere. Nu hedder det tøro.

3
) Men oldn. knoka, moka, sloka.

4
) Men oldn. strokit, rokit.
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mun (mund), hund (kunde, fort.), spundd (spundet), oldn.

munnr, kunni, spunnit, ful (fuld), oldn. fulir, kul (kulde),

oldn. kuldi, sult (sult), oldn. sultr, flud (flue), oldn. fluga, du

(at due), oldn. duga, ful (fugl), oldn. fugl, gul (gul), oldn.

guir, ru (rug), oldn. rugr, dud (en due), tud (tue), oldn. dufa,

f)ufa, sur (sur) oldn. surr, hus (hus), oldn. hus, ud (ud), oldn.

ut, suldd (sulte), husd (huske), mudn (muggen), tudd (tude).

— Hvor oldn. og ældre vestdansk har o, men ældre østdansk

u, slutter sprogarten sig ligesom skriftspr. til det sidste: mul

(muld), hul (huld), men oldn. mold, hold, tru (trug), men

oldn. trog, hud (bue), lud (lue), men oldn. bogi, logi, stud

(stue), men oldn. stofa, hul (hul, to.), men oldn. holr.

I de tilfælde, hvor oldn. har u, men dansk fra de ældste

tider har o, forudsætter sprogarten skriftspr.-s selvlyd (§ 55).

— Hvor et oprind, u i det nuvær. skriftspr. fremtræder som å

(skrevet o) eller som ø (skrevet y, ø), har eller forudsætter

sprogarten ligeledes skriftspr.-s selvlyd (§§ 15, 31). Lyd-

bevægelsen u > å har fundet sted overalt foran nasaler (und-

tagen n) og gutturaler (§ 16). Foran v (== oldn. k) frem-

træder oprind, u som o (§ 23). — I et par tilfælde frem-

træder skriftspr.-s u som ou (§ 56).

§ 27. Sprogarten kar u i følgende ord: un (ond), hund

(bonde), huld (byld), fuld (at fylde), sput (spyt), spudd (spytte),

skul (skovl), skuld (at skovle), hudd (hoved) 1
).

0 .

§ 28. Selvlyden 6 forekommer regelmæssig i

de samme tilfælde som i skriftspr. Den svarer altså

til nuvær. d. o, gi. og ældre d. ø, oldn. au (ved omlyd ey),

æ, o, y og fl. Exx. how (en hoj), oldn. haugr, ojo (oje),

oldn. auga, Ion (Ion), oldn. laun, drom (drom) oldn. draumr,

dromo (at dromme), oldn. dreyma, trojo (troje), oldn. treyja,

gron (gron), oldn. grænn, hon (bon), oldn. bæn, plojo (ploje),

oldn. plægja, horn (horn), oldn. horn, dor (en dor), oldn. dyrr,

*) Formen er uddød. Nu hedder det houdd.
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ttijle (en tojle), oldn. tygill, ntijle (en nogle), oldn. lykill, gtire

(gjore), jtirne (hjorne), tor (tor, siccus), for (for), hoj (hoj o:

altus), stiwn (sovn), Itijn (logn), son
,

sttiwle (stovle).

I nogle få ord fremtræder skriftspr. -s o i sprogarten som

ø (§ 34).

§ 29. Foran w, v (skriftspr.-s v) har sprogarten o, sva-

rende til skriftspr.-s ø: dtiw (døv), sttiw (støv), sltiw (sløv),

drtiw (drøv), Itiwerde (løverdag), dtive (døve), sttive (støve),

prtive (prøve), klove (at kløve), behtive (behøve), grdwt (grøft),

drtiwde (drøfte). — Afvigende fra skriftspr. findes 6 i tiwer

(over), oldn. yfir.

§ 30. Foran jt, js (skriftspr.-s gt, x) har sprogarten o,

svarende til skriftspr.-s ø (skrevet y, ø) : Itijde (lygte), rojde

(rygte og røgte), rtijder (en røgter), tijse (øxe).

§ 31. Foran gutturaler fremtræder skriftspr.-s y, ø i sprog- i

arten som o: rok (en ryg), mtik (en myg), bogd (bygge), brog#

(brygge), togd (tygge), kroge (krykke), loge (lykke), roge (rykke),

smoge (smykke), stoge (stykke), troge (trykke), noger (nykker),

loge (løkke), — ligeså loge (lukke), oldn. lykja —
,

lori (lyng),

doge (dynge), stige (synge), sltige (slynge) tigre (yngre), tigle

(yngle), dtig (dynd), stig (synd), ttige (tønde), mtigde (mynte). <

§ 32. Foran w, v (skriftspr.-s v) har sprogarten ti,

svarende til skriftspr.-s æ, e : rtiw (ræv), skrtiw (skræv), vtiw

(væv), sktiw (skjæv), hove (hæve), ktive (kjæve), krove (kræve),

ntive (næve), skove (en skjæve, at skjæve), skrtive (skræve),

svove (svæve), vove (væve), vover (en væver), dtivel (djævel),

rtivle (rævle), ktivle (kjævle), htivelse (hævelse), jtiwn (jævn), B

jtiwne (jævne), Itiwne (levne), ntiwne (nævne), rtiwne (revne),

sttiwne (stævne), sttiwn (stævn), sttiwns (Stævns), jtiimig (jæv-

ning). — brtiw (brev), sltiw (en slev), rtiw, skrtiw (rev, skrev,

fort.), drtiw (et drev), rtiiv (et rev), Itiwer (en lever), love

(leve), roved, skrtived (revet, skrevet, fort. till.-f.), trtiven (treven).

§ 33. Sprogarten har o i følgende ord: nor (ned) 1

), tider

(efter), vtiwde (at vifte), grtijn (gryn), prtijle (prygle), trtijle (trygle). •

x
) Selvlyden ti i dette ord må være fremkommen ved en

sammenblanden af gi. d. neder (oldn. nidr o: ned) og
1
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0 .

§ 34. Selvlyden ø forekommer i færre tilfælde

[
sprogarten end i skriftspr. Den findes regelmæssig,

hvor skriftspr.-s korte ø svarer til gi. d. ø, y, ældre d., oldn. y.

Exx. føl (et føl), oldn. fyl, føb (at følge), oldn. fylgja, døb

(dølge), oldn. dylj a, føst (først), oldn. fyrstr, søstør (søster),

oldn. systir, tøst (tørst). — Ligeledes øl, mød (mjød), røddr

(rødder), nøddr (nødder), søl (sølv). — Foran r findes ø\

sørd (sørge), oldn. syrgja, spørd (spørge), oldn. spyrja, smørd

(smøre), oldn. smyrja, smør

,

no.

Skriftspr.-s korte ø (skrevet y — i et par ord skrevet ø —

)

fremtræder i sprogarten som y (§37) undtagen foran wt, jt, js

og foran gutturaler, hvor den fremtræder som 6 (§§ 29, 30,

31). — I nogle få ord findes y
0

. — Skriftspr.-s lange ø

fremtræder i de allerfleste tilfælde som y
0

(§ 64). Foran

w, v (skriftspr.-s v) findes 6 (§29). — Skriftspr.-s øg (= oldn.

auk) er y (§ 40). — Langt ø findes foran d (— oldn. t),

j (= oldn. k): blød (blød), sød (sød), skød (et skjød), -flød

,

snød (flød, snød), blødd (at bløde o: gjore blød), flødd (fløde,

no.), mødd (møde), skødd (et skjøde), stødd (støde), søjd (søge),

nøjdn (nøgen).

§ 35. Foran st har sprogarten ø, svarende til oprind,

kort i : røstd (ryste), oldn. hrista, møstø (miste), ældre d. mistæ,

røst (en rist), røstø (riste o: stege på rist).

§ 36. Sprogarten har øw, svarende til skriftspr.-s jo i

følgende ord: fjøwr (fjord), ifjøwr (ifjor), gøivrd (gjorde, fort.),

skøwrdd (skjorte), fjøwrddn (fjorten), køwb (kjole).

gi. d. nør (nord). Noraw er nemlig ikke alene „ned
ad", men også „nordpå", ligesom åipaw er både „opad"
og „sydpå". Nor tø strandn (ned til stranden) er: til

havet syd for øen. Åp tø strandn (op t. str.) er: til

havet syd for øen, nor tø ådiy (ned til Odden o: Sjæl-

landsodde), nor te skavon (n. t. Skagen) — åp tø røsdns

(op t. Refsnæs), tø oddns (Odense), væjlo (Vejle), håsons

(Horsens). — Det hedder luen tø århus (hen til Århus).
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y-

§ 37. Selvlyden y forekommer i en del af de

tilfælde, hvor skriftspr. har kort y, ø (skrevet y)

= gi. d. y, ø, ældre d., oldn. y. Exx. skyld (skylde), oldn.

skylda, skyldd (skyldig), oldn. skyldigr, nydd (rydde), oldn. ry5ja,

flydd (flytte), nydd (nytte), oldn. flytja, nytja, kysd (kysse), oldn.

kyssa, hyl (en hyld), skyld (skylle), kyliy (kylling), bydd (at

bytte), nydd (nytte, no.), skydd (en skytte), syddn (sytten), dybd

(dyppe), kys
,
kyst

y
krys (kryds), krysd (krydse), lyskd (lyske).

Foran gutturaler fremtræder oprind, kort y (oldn. y)

som 6 (§31). — Hvor oldn. y i skriftspr. fremtræder som 6, ø

(i det skrevne som i det talte sprog) har sprogarten 6 (§28),

ø (§ 34). Undtagelser herfra er bydd (bøtte), oldn. bytta, kyld

(kjølle), oldn. kylfa; ligeledes stydd (at støtte, en støtte), skydd

åm (skjøtte om). — Oprind, langt y (ældre d. y, oldn. y)

fremtræder regelmæssig • som øy (§ 57). Foran d (ældre d.,

oldn. t), samt foran oprind, k, der i sprogarten er bortfaldet,

findes dog y: flydd (flyde), ældre d. flytæ, grydd (gryde), oldn.

gryta, ryd (ryge), stryd (stryge), ældre d. strykæ 1
).
—

Fremdeles findes y i bly (bly, no. og to.), kny (kny), kry

(kry), sky (en sky, at sky), ty (ty), fyr (fyr), fyrd (fyre).

§ 38. Oprind, iu (ældre d. iu, oldn. ju, jo) fremtræder

regelmæssig som yw: tywr (tyr), oldn. fijorr, skywl (skjul),

oldn. skjol, lyws (lys), oldn. Ijos, skyivdd (skyde), ældre d.

skiutæ, oldn. skjota, bijwd (byde), ældre d. biuthæ, oldn. bjo5a.

Finder der uoverensst. sted mellem oldn. og ældre d., slutter

sprogarten sig til det sidste: dywr (et dyr), ældre d. diur,

men oldn. dyr, nywrd (nyre), ældre d. niuræ, men oldn. nyra,

lywsd (lyse), ældre d. liusæ, men oldn. lysa, sktjwld (skjule),

men oldn. skyla; — kyivsd (at kyse), jfr. oldn. kjosa, lywn

(lyn), hjivndd (lynild), ældre d. liunæth, lywhol („ lydhul “ o:

klanghul i kirketårnet). Herhen hører syw (syv), ældre d. siu.

I begyndelsen af ordet findes jyw : jywl (jul, hjul), oldn.

jol, hjol, jywr (yver), oldn. jufr, jywdd (jyde).

1
) Oldn. bar her fljota strjuka, rjuka.
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Foran oprind, k, gg, der i sprogarten kunne bortfalde,

•samt foran oprind, kk findes y: syd (en syge), gi. d. siuge,

by (byg) 1
), ældre d. biug, men oldn. bygg, tyk 2

), ældre d.

thiuk
,
men oldn. fiykkr. — Etymologisk ubestemmeligt er

forholdet foran y (skriftspr. -s ng) 3
).

Anm. Foran oprind, p, f, g lader det etymologiske for-

hold sig ikke bestemme, da disse medlyd i sprogarten optræde

som w (§ 93): dyw (dyb) 4
), krywd (krybe), tyw (tyv) 5

), lywd

(lyve), fiywd (flyve), tywd (en togrenet fork), oldn. tjuga. —
Det hedder tyvd (tyve, o : viginti), hyvdn (hyben).

§ 39. Foran w, ivt (skriftspr.-s v, ft) har sprogarten y7

svarende til skriftspr.-s i, oldn. i, i: knyw (kniv), lyw (liv),

oldn. km'fr, lff, drywd (drive), tryws (trives), oldn. drifa, [m'fask,

styw (stiv), blywd (blive), rywd (rive), skywd (skive) 6
), skrywd

(skrive), rywdldd („ rivelig “ o: tydeligt, klart), jfr. oldn. rifliga,

gywdd (gifte), skywdd (skifte), oldn. gipta, skipta, fågijwt (for-

gift). — ilywl (alligevel).

§ 40. Skriftspr.-s øg (= oldn. auk) fremtræder i sprog-

arten som y : hy (høg), oldn. haukr ly (løg), ry (røg) yd (øge),

yniy („øgning"). — Herhen hører vry (Vroj) 7
).

§ 41. Sprogarten har y i følgende ord: kyd (kjød), gry

6

(grød), skyld (skille), ryid (rulle), kyl (kjøl), nysd (nisse), trysd

aw („trisse af“ o: slentre afsted), syvd (søbe), strywd (strube).

æ. u

§ 42. Selvlyden æ forekommmer i en stor del

af de tilfælde, hvor skriftspr.-s æ (skrevet æ, e) sva-

]

) Bruges navnlig i sammensætn. bymel (bygmel), bysu°6

(„bygsåd" o: bygsåningstiden).
2
) Selvlyden viser ikke hen til oprind, y (§ 31).

3
) Det hedder (§31) loy (lyng), sbyd (synge), sloyd (slynge),

ældre d. liung, siungæ, sliungæ, oldn. lyng, syngja, slyngva.

— Uregelmæssigt er søyn (syn), ældre d. siun, oldn. sjon,

søynd (syne), ældre d. siunæ, sønds (synes o: tykkes).
4
) Men dyvd (dybe); det synes at forudsætte y.

5
) tywdpak (tyvepak) synes at forudsætte iu.

6
) I sammensætn. ændskywd (endeskive).

7
) To ubeboede holme (stourd vr. og Hild vr. o: store og

lille Vr.) ved Sjællands kyst.

2
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rer til a, p, y, S) gi. d., ældre d. e, æ, oldn. e, æ, é, ei r

ey, £) gi. d. e, i, ældre d., oldn. i. Exx. «) kæp (kjæp) r

skæbo (skjæppe), oldn. keppr, skeppa, sæk,
tægd (tække), oldn.

sekkr, J)ekja, blæk
,
brægd

, flægo ,
rægo, smægd (brække, flække

o. s. v.) og fl., næp (næb), æk,
læk, skæk

,
væk (æg o: ovum

og acies, læg, skjæg, væg), oldn. egg, leggr, skegg, veggr,

bægo (begge), oldn. beggja, ævlo (æble), oldn. epli, lævo
,

slævo-

(læbe, slæbe) og fl., væj (vej), oldn. vegr, ræjn (regn), oldn.

regn, sæjl (sejl), oldn. segl, læm (en lem), . oldn. hlemmr r

klæmo (klemme), kæmo (kæmme), oldn. kemba, bræms (brems),.

æno (ende), oldn. endir, væno (vende), oldn. venda, mæn
(mænd), oldn. menn, bræno (brænde), oldn. brenna, hæn (hen) r

dræri (dreng), oldn. drengr, lærio (længe), oldn. lengi, bær

,

no. r

oldn. ber, mær (mær o: en hoppe), oldn. rnerr, bæro (bære),,

oldn. bera og fl.
,

vær (værre), oldn. verr, ærig (ærende),,

oldn. erindi, vær (værd), oldn. ver5r, hæro (hærde), oldn.

her(3a, dvær (dverg), oldn. dvergr, ært
,

sværdo (ært, sværte),,

oldn. ertr, sverta, sværm (sværm), ærmo (ærme), tærno (tærne),

oldn. f)erna, værgo (værke), oldn. verkja, hæst
,

oldn. hestr
r

fæsto (fæste), oldn. festa, flæsk, oldn. flesk, fæsk (fersk),

oldn. ferskr, tæsko (tærske), glæo (glæde), oldn. giedi. — Af-

vigende fra skriftspr. fremtræder oldn. e som æ i mæst (mest),,

oldn. mestr. — 0) gæs, oldn. gæss, næm (nem), oldn. næmr,

hæl (hæl), oldn. hæll, nær (nær), oldn. nær, kær (kjær, to.)
:

),

oldn. kærr, tær (tæer), oldn. tær, læro (lære), oldn. læra, klæo

(klæde), oldn. klædi. — y) knæ (knæ), træ (træ), oldnv kné

tré. — d) rærn (rem), oldn. reim, jæm (hjem), oldn. heim,

værn (hvem), oldn. hveim, gæmo (gjemme), glæmo (glemme),

oldn. geyma, gleyma. — «) læm (et lem), oldn. limr, fæm (fem),,

oldn. fimm, væn (ven), oldn. vinr, vænstro (venstre), oldn. vinstri.

Hvor oldn. har e, men ældre d. i, slutter sprogarten sig

til det sidste (§§ 44, 52, 59).

Foran d (— oldn. t), t (== oldn. tt), l
,

It, s, sk og fl.

fremtræder oldn. e, é, æ som e (§ 49). Dog hedder det væl

J

) Bruges mest i udtrykket: væro kær får (være kjær for

o: synes om, holde af).
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(vel), oldn. vel, kælig (kærling), oldn. kerling, kvæld (kvæle),

væld (vælge), oldn. kvelja, velja. — Ligeså fældd (fælled), træddn

(tretten). — Foran v, w (= skriftspr.-s v) fremtræder oprind, e

som o (§ 32).

§ 43. I en del tilfælde er skriftspr.-s æ (skrevet æ, e)

fremkommet af oprind, a. Sprogarten har eller forudsætter

(§ 49) her skriftspr.-s selvlyd: græs

>

oldn. gras, læs

,

oldn. hlass,

næsd (næse), oldn. nasir, fræm (frem), oldn. fram.

Skriftspr.-s jæ, æ (=- ældre d. ia, oldn. ja, ja) fremtræder

i sprogarten som i
e (§66). I følgende tilfælde findes dog

jæ, æ: jælbd (hjælpe), oldn. hjålpa, sæl (selv), oldn. sjålfr, kær

(et kjær), oldn. kjarr, jærdd (hjærte), oldn. hjarta, fjærd (fjærde),

ældre d. fiarthæ, gærnd (gjærne), oldn. gjarni, jærnd (hjærne),

oldn. hjarni, kærnd (kjærne o: granum), oldn. kjarni, jævn

(jærn), oldn. jarn.

§ 44. Foran gutturaler har sprogarten æ, svarende til

oprind, i: tægd (tigge), jfr. oldn. {hggja, drægd (drikke), ældre

d. drikkæ 1

), fæk (fik), brægd (brikke), hægd (hikke), nægd

(nikke), pægd (pikke), prægd (at prikke, en prik), stægd (stikke),

vægd (vikke). — Ligeledes slægd (slikke) 2
). — ræg (ring), oldn.

hringr, fægdr (finger), oldn. fingr, brægd (en bringe), oldn.

bringa, stæg (sting), tæg (ting), klæg

d

(en klinge, at klinge),

rægd (ringe, to. og udso.), sprægd (springe), svægd (svinge),

tvægd (tvinge)
,

krægid (kringle)
,

dægld (dingle)
,

svægdl (en

svingel), skægrd (skingre), slægrd (slingre). — Ligeså vægd

(vinge) 3
)
— bræggd (brink) 4

), blæggd (blinke), — sæggd (en

sinke, o: stovlesinke, at sinke) 5
)
— biæg (blind), bægd (binde),

oldn. blindr, binda, æg (ind), spægd (spinde), oldn. inn, spinna,

vægddr (vinter), ældre d. wintær 6
).

§ 45. Foran jt (= skriftspr.-s gt) har sprogarten æ,

*) Men oldn. drekka.
2
) Oldn. har her sleikja.

3
) Oldn. har vængr.

4
) Men oldn. brekka.

5
) Oldn. har seinka (at sinke).

€
) Men oldn. vetr.

2*
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svarende til skriftspr.-s e (skrevet i): sæjdd (at sigte 1

), en sigte),

ræjded (rigtig), ansæjt (ansigt).

§ 46. Sprogarten har æ i følgende ord: sværrs (svømme),

vræmld (vrimle)
,
skæn (skin)

,
skænd (en skinne, at skinne),

vrænsk (vrinsk), æse (isse), træj (tre), snære (en snare), stære

(stargræs).

e.

§ 47. Selvlyden e forekommer i de tilfælde,

hvor skriftspr.-s e svarer til oprind, kort i (gi. d. e, i,

oldn. i). Exx. ve (ved, fho.), oldn. vi5r, led (et led), oldn.

Ii5r og oldn. hli5, smed (en smed), oldn. smiSr — bed (et

bed). — trede (tredie), oldn. J>ri5i, hede (hede o: varme), oldn.

hiti, mejed (meget), oldn. mikit (jfr. § 48).

Foran v, w (= skriftspr.-s v) fremtræder skriftspr.-s e

(-= oldn. i) som 6 (§ 32).

Skriftspr.-s korte e, i (skrevet i) fremtræder i få tilfælde

som e : te (til), ve (vil), oldn. til, vil, stele (stille, udso. og bio.),

oldn. stilla (at stille), vele (villie), oldn. vili, stelk (stilk), selge

(silke), oldn. stilkr, silki, ten (tin),- oldn. tin, drele (drille),

spele (spille), veled (villig), keliri (killing), lened (linned). —
Ligeså stere (stirre), teniq (tinding). — Foran p} t, s, sk er

lyden i (§ 52). Dog hedder det ves (vis o: sikker), spes

(spids), fresk (frisk). — Foran st findes i (§ 52) eller ø (§ 35).

Dog hedder det leste (at liste, en liste), lested (listig). —
Foran gutturaler, samt foran jt (= skriftspr.-s gt) findes æ

(§§ 44, 45). — Foran rk findes i
e

(§ 67).

§ 48. Skriftspr.-s lange e (ældre d. e, oldn. ei) fremtræder

regelmæssig som i
e
(§ 65). Foran d (--= oldn. t), t (

— oldn. tt),

j (= oldn. k) findes dog e: fed (fed), ged (gjed), oldn. feitr,

geit, sved (sved, no.), oldn. sveiti, vede (hvede), oldn. hveiti,

fede (fede), oldn. feita, lede (lede o: søge), oldn. leita, svedes

(svede), oldn. sveitask, bede (at bede o: holde pusterum under

markarbejdet), bede (en bede), kedeled (kjedelig), leded (ledig).

— svet (svedt), oldn. sveittr. — biej (bleg), leje (lege), oldn.

!

)
Sigte mel.
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bleikr, leika og fl. — Når selvlyden er kort, findes e: fet

(fedt), no.

§ 49. Oldn. e, æ é fremtræder som æ (§ 42), oldn. ja

(jo, jå) som jæ, æ (§ 43) eller som i
e

(§ 66). I en del tilfælde

findes dog e: a) Foran l: kvel (kvæld), oldn. kveld, feid (en

fælde, at fælde), oldn. fella (at fælde), gel (gjæld), geld (gjælde),

oldn. gjald, gjalda, vel (væld), veid (at vælde), neld (nælde),

meld (melde), skeid (skjælde), sjeldn (sjælden), keldr (kjælder),

skreld (skrælle), skréliri (skrælling), elir[ (ælling), véliri (vælling),

teld (at tælle), seid (sælge), teld (tælle, no.), held (bælg), Jieldr

(heller), helst (helst), heldr (eller), helds (ellers), heldd (hellig),

helddd (heldig), eldrd (ældre), fåeldrd (forældre), eldvd (elleve),

eldd (ælte), heldd (bælte), smeldd (smelte), veldd (vælte), helt

(belt), telt (telt), keldriri (kjæltring), melk (mælk), helgd (bjælke).

—
f>)

Foran r, sk, st : verd (værge), ferd (færge), oldn. verja,

ferja, eskd (æske), leskd (lædske), veskd (vædske), lest (læst). —
j') Foran t: met (mæt), oldn. mettr, let, oldn. léttr, tet (tæt),

oldn. jréttr, hedd (hætte), oldn. hetta, medd (Mette), plet, fledd

(flette)^ oldn. flétta, neddr (nætter), oldn. nætr. — å) Foran d

(== oldn. t): edd (æde), oldn. eta, sedd (sæde), oldn. sæti. —
s) Forany (= oldn. k): lejd (læge), vejd (væge).

§ 50. Sprogarten har e, svarende til skriftspr.-s i, oldn. e, i

:

keld (kilde), oldn. kelda, geld (at gilde), jfr. oldn. gelda, held (hilde).

§ 51. Sprogarten har e i følgende ord: fer (fyr o:

fyrretræ), tend (tiende), sedd (sidde), pejd (pige), sevd (sæbe).

•

1.

§ 52. Selvlyden i forekommer i en del af de

tilfælde, hvor skriftspr.-s korte i, e (skrevet i) sva-

rer til oprind, kort i (oldn. i). Exx. a) Foran l (= oldn.

11, ld) : vil (vild), oldn. villr, ild (ilde, bio.) i
), spild (spilde),

oldn. illa, spilla, gild (et gilde), oldn. gildi, vild (vilde, fort.), oldn.

vildi. — ft)
foran p (h): klihd (klippe), oldn. klippa, flip, knihd

x

) Bruges mest i udtrykket værd ild ved (være ilde ved det

o: være i forlegenhed).
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(knippe), nibd (nippe), pibd (pippe), slibd (slippe) 5

), stribd

(strippe), tribd (trippe), vibd (en vippe, at vippe). — y) Foran

t : mit (midt), oldn. mitt. — Ligeså niddn (nitten). — 8) Foran

s, sk, st : blis, lisd (lidse), risd (ridse), trisd (tridse), kisbær

(kirsebær), fisk, oldn. fiskr, grisk, pisk, viskd (hviske, viske),

smiskd (smiske), kvist, oldn. kvistr, vista (vidste). — vind (vidne),

oldn. vitna.

Hvor der findes uoverensstemmelse mellem oldn. og ældre

d., slutter sprogarten sig til det sidste: gi (give), ældre d.

gifæ, men oldn. gefa. — Hvor et oprind, i (oldn., ældre d. i)

i det nuvær. skriftspr. fremtræder som æ, har eller forudsætter

sprogarten skriftspr. -s selvlyd (§§ 42
,

32). Lydbevægelsen

i > æ har grebet videre om sig i sprogarten end i skriftspr.

;

den findes hyppig foran nasaler (§ 46) og regelmæssig foran

gutturaler (§ 44). — Foran wt (
--- skriftspr.-s vt) har sprog-

arten y (§ 39), foran st i nogle ord ø (§ 35), foran rk har

den i
e

(§ 67).

§ 53. Oprind, langt i (oldn. 1) fremtræder i sprogarten

regelmæssig som ei (§ 59). — Foran d (= oldn. t), v (= oldn.

p), m, samt, hvor en følgende guttural (oldn. k) er bortfalden,

findes dog i: vid (hvid), slidd (slide), oldn. hvftr, sh'ta, grivd

(gribe), oldn. gripa, timd (time), oldn. timi, lim (lim), oldn.

lim, li (lig), oldn. li'kr. — Desuden findes i i firs (fire), pil

(pil), mil (mil), kild (kile), papir (papir), pris, prisd (pris, prise),

fålisd (forlise), ni ti (ni, ti).

Foran w ( = oldn. f) har sprogarten y, svarende til oprind,

langt i (§ 39).

§ 54. Sprogarten har i i følgende ord: stimbdr (stym-

per), hidd (hedde), visd (hvæsse), pid (pege), kild (at kyle).

Ægte tvelyd: ou, øy, ei.

§ 55. Tvelyden ou er sprogartens almindelige

form for skriftspr.-s lange o. Den svarer altså til gi. og

ældre d. o, oldn. o, o, 6. Exx. glou (glo), rou (ro., no. og

1
) Oldn. har sleppa.
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udso.), oldn. gloa, ro, no., roa, udso., skou (sko), oldn. skor,

gou (god), oldn. godr, soud (sod), oldn. sot, broudr (broder),

oldn. bro5ir, mou (moden), poudd (pode), soul (sol), oldn. sol,

stour (stor), oldn. storr, rous (ros), mousd (mose), housto

{hoste), oldn. hosti, hourn (horn), oldn. horn, bour (bord),

oldn. bord, jour (jord), oldn. jord.

Hvor oldn. har u, men ældre d. o, slutter sprogarten sig

til det sidste : bou (at bo), men oldn. bua, brou (bro), oldn. bru,

knou (kno), oldn. knui. — Hvor oprind, langt o i skriftspr.

fremtræder som å (skrevet o), har også sprogarten å (§ 14).

— Desuden findes ou i oust (ost), oldn. ostr, oun (ovn), oldn.

ofn, oudn (oven), oldn. ofan, hous (hos), gous (gods), oldn.

gods.

I endel ord kommer skriftspr. -s o af oprind, va (vo, vå).

-Sprogarten har her ou: sourt (sort, to.), oldn. svartr, tou (duo

og at to), oldn. |>vå og oldn. två, koust (kost o: fejekost). —
Ligeså sour (en svær, o: flæskesvær), oldn. svordr.

§ 56. Sprogarten har ou, svarende til skriftspr. -s u i

følgende ord: nou (nu), oldn. nu, doun (dun), oldn. dunn,

broun (brun), loun (lun), bour (bur).

§ 57. Tvelyden øy svarer regelmæssig til op-

rindelig langt y (gi., ældre d. y, oldn. y): nøy (ny), oldn.

nyr, bøy (by), døy sæj (at dy sig), fløy (fly, o: overrække),

søy (sy), spøy (spy), brøyn (bryn), døynd (dyne), søynd (syne),

trøynd (tryne), søyl (syl), nøyldd (nylig), døyr (dyr, to.), oldn.

dyrr, høyrd (hyre), møyrd (myre), støyrd (styre), frøysd (fryse),

fnøysd (fnyse), nøysd (nyse).

Foran d ( = oldn. t), v ( = oldn. p), samt foran oprind, k,

der i sprogarten er bortfaldet, findes y (§ 37). — Hvor skrift-

sprogets lange y er udviklet af oprind, iu, har sprogarten yw

<§ 38).

§ 58. Sprogarten har øy, svarende til skriftspr. -s korte y

i: bøyrd (byrde), høyrd (hyrde), møyrd (myrde), støyrdo (styrte),

brøyst (bryst).

§ 59. Tvelyden ei svarer regelmæssig til oprin-

delig langt i (gi. d., ældre d. i, oldn. i). Exx. ei

(i, bio.), oldn. i, bei (en bi), fåbei (forbi) frei (fri, to. og udso.),
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sej (si), stei (sti), vej (vid), reid (ride), oldn. vi'br, riba, seid

(sige), ældre østd. sigiæ, teid (tie), leveid (kvie), steid (en stige),

svein (svin), oldn. svm, fejn (fin), lein (lin), skrejn (skrin), vejn,

(vin), mejn (min), greind (grine), veind (hvine), kleind (kline),

peind (pine), fejl (fil), stejl (stil), veild (hvile), *oldn. hvila,.

smeild (smile), speild (spile), tveild (tvivle), eild (igle), spejr (et

spir), speird (spire), ejs (is), oldn. l'ss, grejs (gris), vejs (vis o:

klog), rejs (ris), fleisd (flise), speisd (spise), veisd (at vise, en

vise), aveis (avis), rosejn (rosin), latein (latin), dosejn (dusin),

kestejn (Kirstine), katrejn (Katrine), deinds (Dines), neidls (Niels).

Foran m, d (— oldn. t), v (=* oldn. p), samt foran

oprind, k, der i sprogarten er bortfaldet, fremtræder oprind,

langt i som i (§ 53).

§ 60. Sprogarten har ei, svarende til skriftspr.-s korte

e, i (skrevet i) i følgende ord: peild (at pille), freidd (fritte),

beisd (bisse), reistd (riste), oldn. rista, teisdi (tidsel), gnejst

(gnist), dreistdd (dristig). — Desuden findes ei i dejn (degn),.

sneild (snegl), seild (sele).

Uægte tvelyd: u°, y
0

,
i
e

.

§ 61. Tvelyden u° forekommer regelmæssig i

de tilfælde, hvor skriftspr.-s lange å svarer til gi. d.

aa, ældre d. a, oldn. å (ved omlyd æ). Exx. u° (en å),

oldn. å, blu0 (blå), fu° (få, to. og udso.), flu
0 (at flå), gu0

(gå),.

gru0 (grå), lu0 (lå), myC (må), nu0 (at nå), ru° (no. og to.),

su° (at så), spuP (spå), stu° (stå), stru° (strå), ru°d (råde),

oldn. rå5a, bu°d (båd), oldn. båtr., ru°d (et råd), tru°d (en

tråd), mu°dd (måde), u°l (ål), oldn. all, ku°l (kål), nu°l (nål),

sku°l (skål), u°r (år), oldn. år, fu°r (får), blu°r (blår), hu°r

(hår), su°r (sår), tu°r (tår), u°rd (åre), tu°rd (tåre), u°s (ås),

oldn. åss, bu°s (bås), gu°s (gås), lu°s (lås), pu°skd (påske),

oldn. påskar, du°sd (dåse). — lu°r (lår), oldn. lær, igu°r (igår),

oldn. igær, su°rd (såre), oldn. særa, lu°sd (at låse, oldn. læsa)

mu°ld (måle), oldn. mæla. Desuden findes u° i vu°r (vor),

olfln. vår, u°dd (otte), oldn. åtti.
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Foran n (= oldn. n) har sprogarten å (§ 19). — Hvor

oprind, langt a i skriftspr. fremtræder som a, har sprogarten a

(§ 12).

§ 62. I en del tilfælde er skriftspr.-s å (skrevet å, o)

udviklet af oprind, kort a (oldn. a, 6). Sprogarten har her u°\

gu°r (gård), hu°r (hård), oldn. garSr, harQr, sku°r (skår), oldn.

skar5, vu°rdd (vorte), oldn. varta, ku°l (kold), oldn. kaldr,

fu°l (fold), gu°l (gold), su°l (et såid), hu°ls (holde), oldn. halda,

sku°ld (skolde), su°ldd (solgte), ældre d. saldæ, hu°n (hånd),

oldn. hond, bu°n (bånd), oldn. band.

Hvor skriftspr.-s å (skrevet o, å) er udviklet af oprind, o,

har sprogarten å (§ 14). Dog hedder det fru°d (fråde), oldn.

fro5a.

§ 63. Sprogarten har u° i følgende ord: du°ddr (datter),

hu°r (hvor), nu°iy (nogen), tu°sd (tudse).

§ 64. Tvelyden y
0 er sprogartens almindelige

form for skriftspr.-s lange ø. Den svarer altså til gi. d.,

ældre d. ø, oldn. au (ved omlyd ey), æ, jo. Exx. y
0

(ø),

hy0 (hø), oldn. ey, hey, dy0 (dø), gy
0

(gjø), oldn. deyja, geyja,

bry0 (et brød), oldn. brau5, y
0d (at øde), ny0d (at nøde), oldn.

eyoa, neyda, ky0vd (kjøbe), ly0vd (at løbe), oldn. kaupa, hlaupa,

y
0rd (øre), hy0rd (høre), ky0rd (kjøre), oldn. eyra, heyra, keyra,

ly0s (løs), oldn. lauss, ly0sd (løse), oldn. leysa, bly0d (at bløde

o: flyde med blod), fy
0d (at føde), oldn. blæ5a, fæSa, fy

0rd

(at føre), ry0rd (at røre), oldn. færa, hræra, hy0nd (høne),

fry
0

(et frø), sy0 (sø), oldn. frjo, sjor. — Ligeså sny0 (sne),

oldn. snjor. — fry
0 (en frø), bry0ld (brøle), ny0ld (nøle).

Foran d (=oldn. t) findes ø som i skriftspr. (§ 34). —
Foran oprind, k, der i sprogarten er bortfaldet eller blevet j,

findes y (§ 40) eller ø (§ 34). — I en del tilfælde har sprog-

arten y
0
y
hvor forkortelse er indtrådt i skriftspr. (§ 79).

Sprogarten har y
0

i ty0r (tojr), ty0rd (tojre).

§ 65. Tvelyden i
e er sprogartens almind. form

for skriftspr.-s lange e. Den svarer altså til gi. d., ældre d.

e, oldn. ei. Exx. skie (en ske, at ske), oldn. skei5 (en ske), li
ee (lede

o: føre), oldn. leida, riev (reb), oldn. reip, i
em (em o: damp),

oldn. eimr, bi
en (ben), oldn. bein, rien (ren, no. og to.), si

en
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(sen), sti
pn (sten), miend (mene), die

l (del), oldn. deild, hie
l

(hel), li-r (ler), oldn. leir, fli
erd (flere), mierd (mere), snifs

(snes), jfr. oldn. sneis, bi
esk (besk), oldn. beiskr.

Hvor skriftspr.-s lange e kommer af oprind, e *), har

sprogarten ligeledes i
e

: si
e

(se), li
e (en le). — Ligeledes findes

i
e

i bli ? (ble), li
e (at le), oldn. blæja, hlæja, bi'd (bede o: pre-

cari), oldn. bi5ja, fri
ed (at frede), oldn. friåa.

Foran d (= oldn. t), j (-— oldn. k) fremtræder skriftspr.-s

lange e (oldn. ei, i) som e (§ 48). — Foran v, w (skriftspr.-s

v) fremtræder det som 6 (§ 32).

§ 66. Sprogarten har i
e
,
svarende til skriftspr.-s jæ (je),

ældre d. ia, oldn. ja, jo i følgende ord: ti
et& (tjæne), ældre d.

thianæ, ti
erd (tjære), oldn. tjara, bi

er (bjærg), oldn. bjarg sti'rnz

(stjærne), oldn. stjarna, fi
e
l (fjæl)

2
), oldn. fjol, fi

er (fjær), oldn.

fjo5r, kierddl (kjærtel), fi
e
rir( (fjærding), fi

e
siri (fjæsing).

Hvor brydning findes i dansk, men mangler i oldn., slutter

sprogarten sig til hint: stiHd (stjæle), ældre østd. stialæ, men

oldn. stela, sidhun (sælhund), ældre d. sial, men oldn. seir,

si
edd (sjette), ældre d. siatæ, men oldn. sétti

3
), kiernd (en

kjærne o: smørkjærne), men oldn. kirna.

§ 67. Sprogarten har i
e foran rk\ kifrgd (kirke), kntfrg*

(knirke). — bierm9 (bærme), hie
s (hæs, to.), viesnd (visne).

P) Kvantitet.

1) Kort selvlyd.

A) Kort selvlyd som i oldsproget.

§ 68. Kort selvlyd forekommer gj ennemgående
som i skriftspr. foran oprind, dobbelt-medlyd (oldn.

pp, tt, kk, ss, mm). Exx. tåp (top), ståbd (stoppe), oldn.

toppr, stoppa, kat, hedd (hætte), oldn. kottr, hetta, tak, nag

»

]

) Fremtræder i oldn. som j : sjå (at se).

2
) Formen er uddød. Nu fjæl.

3
)

Sprogartens form for oldn. e, é er æ (§ 42) eller e (§ 49).
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(nakke), oldn. [)okk, hnakki, læs

,

no., læsd (læsse), oldn. hlass,

hlessa. — Ligeså gasd (gase), oldn. gassi. — skam (skam),

læm (en lem), oldn. skomm, hlemmr.

Foran oprind, dd findes ligeledes kort selvlyd: åt (od,

odde), oldn. oddr, oddi. — Foran oprind, bb, gg er selvlyden

kort i nogle ord: støp (stub), jfr. oldn. stubbr, -flap (flab),

næp (næb), lap (en lab), labd (at labe) 1
), krøbd (krybbe), dåk

(dug), oldn. dogg, rok (ryg), oldn. hryggr, plak (en plag),

hågd (hugge), oldn. hoggva, togd (tygge), oldn. tyggja.

Foran oprind. 11 er selvlyden ligeledes kort: ful (fuld),

fald (falde), oldn. fulir, falla; men foran oprind, nn er i en

del tilfælde indtrådt forlængelse (§ 74). Kort selvlyd findes i

mun (mund), oldn. munnr, tog (tynd), oldn. Jmnnr, band (at

bande), jfr. oldn. banna, brænd (brænde), oldn. brenna, æg
(ind), spægd (spinde), oldn. inn, spinna og fl.

§ 69. Foran oprind, enkelt-medlyd har sprog-

arten kort selvlyd i enstavelsesord, tildels som i

skriftspr. — Dette forhold er dog næppe en fortsættelse af

det oprindelige (§77).

a) Foran w (= oldn. p, k, g, f): gaw (et gab), oldn.

gap, skaw (et skab), råw (et råb), skiw (skib), oldn. skip. —
Ligeså grew (et greb), ældre d. grip, knew (et kneb). — baw (bag),

oldn. bak, taw (tag), oldn. tak og oldn. |)ak, vraw (vrag),

saw (sag), oldn. sok, våw (en våge), oldn. vok, åw (åg), låw

(låg), oldn. ok, lok. — daw (dag), oldn. dag-r, law (lag),

oldn. lag, flaw (flag), slaw (slag), oldn. slag, jaw (et jag),

raw (rav), saw (sav), oldn. sog. — aw (af), oldn. af, graw

(grav), oldn. grof, vow (en væv), oldn. vef-r, row (ræv), oldn.

ref-r, skrow (et skræv), jfr. oldn. skref, row (et rev), oldn. rif.

|S) Foran i, y (— oldn. k): bei (beg), oldn. bik, blei

(havblik) 2
), oldn. blik, kvei (kvæg), jfr. oldn. kvik-r, møy (møg),

oldn. myk-r 3
).

*) At labe mælk (om hunde og katte).
2
) Også legd po blei (ligge på bleg).

3
) Jeg skriver bei o. s. v., møy, voun

,
vound (vogn, vågne)

istedenfor bej
,
møj, vown, vownd, da lydforbindelsen ganske

falder sammen med tvelyden øy, ou (§§ 24, 55, 57).
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7) Foran d (== oldn. t, 5): fad (et fad), jfr. oldn. fat,

flad (flad), oldn. flat-r, had (had), oldn. hat-r, mad (mad),
%

oldn. mat-r, blad (blad), oldn. blad, glad (glad), oldn. gla5-r,

skod (skud), bod (bud), oldn. skot, bod, nød (nød o: nux),

oldn. hnot, fjed (fjed), oldn. fet, bid (et bid), slid (et slid),

oldn. bit, slit.

d) Foran m, n, l
, r, s: ham, (en ham), tam (tam), oldn.

ham-r, tam-r — vån (van), oldn. van-r, svan (svane), oldn.

svan-r, son oldn. sun-r, væn (ven), oldn. vin-r, ten (tin), oldn.

tin — tal

,

no., oldn. tal, skal, no., dal, oldn. dal-r, smal,

sval (sval, to.), oldn. sval-r, hol (et hul), kol (kul), oldn. hol,

kol, mol (møl), oldn. mol-r, øl, oldn. dl, føl, no., oldn. fyl,

skæl

,

oldn. skel, fjæl, oldn. fjol, mel, oldn. mjol. — kar, oldn.

ker, bar, to., oldn. ber-r, svår (et svar), oldn. svar, vår (var,

to. og bio.) 1
), oldn. var-r, får (en fure), oldn. for, hør, no., 1

oldn. hor-r, fer (fyr o: abies), oldn. fura, bær, no., oldn. ber.

— græs, (oldn. gras), næs, oldn. nes.

§ 70. Foran m (= oldn. m) findes kort selvlyd i ord

af mere end én stavelse, ganske som i skriftspr. : samøl (sam-

men), oldn. saman, hamdr (hammer), oldn. hamarr, kåmd

(komme), oldn. koma, håmor (hummer), oldn. humarr og fl. *

§ 71. Foran sammensat efterlyd har selvlydsforlængelse

grebet videre om sig i sprogarten end i skriftspr. (§ 74). —
De vigtigste tilfælde, hvor kort selvlyd findes, ere følgende:

a) Foran t (= oldn. tj), k (= oldn. kj), l (= oldn. lj, lgj),

r (= oldn. rj, rgj). Exx. næt (et net), oldn. net, ejef. flt.

:

netja, sædd (sætte), oldn. setja, tægd (tække), oldn. [)ekja, <

kvæld (kvæle), oldn. kvelja, væld (vælge), oldn. velja, telo (tælle),

oldn. telja, seid (sælge), oldn. selja, døid (dølge), oldh. dylja,

skyld (skille), oldn. skilja, føld (følge), oldn. fylgja
,

spørd

(spørge), smørd (smøre), oldn. spyrja, smyrja, ferd (færge),

verd (værge), oldn. ferja, verja, sørd (sørge), oldn. syrgja,

f) Foran w (— oldn. f, g, k) med følgende n, l, r (dr),

s: rawn (ravn), oldn. hrafn, soion (søvn), oldn. svefn, rowno

(revne), oldn. rifna, gawn (gavn), oldn. gagn, saivnd (savne),

J
) værd vår (være opmærksom, årvågen), blywd v. (blive var).

«
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oldn. sakna, nawle (navle), oldn. nafli, haid (hagl), oldn. hagl,

dawled (daglig), oldn. dagligr, mawled (magelig), jfr. oldn.

makligr, sprawled (spraglet), ower (over), oldn. yfir, lower (en

lever), oldn. lifr, mawer (mager, to.), oldn. magr, snower (snever),

awer (ager, no.), oldn. akr, stawrd (at „stagre“ o: vakle), oldn.

stakra, -fiawrd (flagre), lawern (et lagen), slaws (slags o: genus).

Sprogarten har kort selvlyd i kal (karl), gal (gal, to.).

Anm. Selvlydsforlængelsen i oldn. foran lk, lg, lp, lf, ls

vedkommer ikke sprogarten sålidt som dansk i det hele: malgd

(malke), men oldn. mjolka (§§ 11, 55), stålbd (stolpe), tål

(tolv), men oldn. stolpi, tolf (§ 14, 55), hals (hals), men oldn.

hals (§§ 11, 61).

B) Selvlydsforkortelse.

§ 72. I en del tilfælde er sprogartens korte selvlyd op-

stået af oprind, lang selvlyd eller tvelyd (oldn. å, o
;

u, y, f,

æ, æ, au, ey, ei).

a) Foran w (— oldn. g, f): law (lav), oldn. lagr, båw

(bov), skåw (skov), oldn. bogr, skogr, flywe (flyve), lywe (lyve),

jfr. § 38, how (en hoj), oldn. haugr. — håw (hov), oldn. hofr,

dow (døv), oldn. daufr, stow (støv), drow (drev, fort.), oldn. dreif,

hrow (brev), hjw (liv), knyw (kniv), oldn. lif, knffr, rywd (rive),

oldn. rifa, styw (stiv), tryws (trives), oldn. prffask.

(i) Foran 6 (= oldn. t, sjælden 5) er oprind, langt u, y, i

forkortet: ud (ud), oldn. ut, klud (klud), oldn. klutr, knudz

(knude), stud (stud), tud (en tud), pudz (pude), rudd (rude),

snudz (snude), tudz (tude), hud (hud), oldn. hu3, brud (en

brud), oldn. bru5r. — brydd (bryde), flydd (flyde), ældre d.

brytæ, flytæ, tyddldd (tydelig), vid (hvid), oldn. hvftr, bidz (bide),

slidd (slide), oldn. bfta, slfta, tid (tid), oldn. tf5.

i) Foran j (= oldn. g), m er oldn. ei forkortet som i

skriftspr. : dæj (dejg), æjd (eje), oldn. deig, eiga — ræm (rem),

oldn. reim, jæm (hjem), oldn. heim, jfr. § 70. — Foran m, n

findes ligeledes kort selvlyd i rim (rim), oldn. rim og oldn.

hrfm, lim (lim), slim (slim), oldn. lim, slim, kimd (at kime),

stime (en stime), stimes (kjævles, tumle med), jfr. oldn. stfma
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(jfr. §§ 69, 70). — spån, oldn. spån-n (jfr. § 69). — Ligeså

snåw (snog), oldn. snåk-r (jfr. § 69).

2) Lang Selvlyd.

A) Selvlydsforlængelse.

§ 73. Selvlydsforlængelse er indtrådt foran en-

kelt medlyd (undtagen m, § 7 0) i ord af mere end

én stavelse, ganske som i almind. dansk. Exx. gavd

(gabe), oldn. gapa, strovdd (strøget, till.-f.), oldn. strokit, sax®

(save), oldn. saga, hedd (hede), oldn. hiti, mejdd (meget), oldn.

mikit, såvd (sove), dåvdn (doven), oldn. sofa,- dofinn, hånd

(hane), oldn. hani, tåld (tåle), oldn. ]3ola, hærd (bære), oldn.

bera. Ligeså råddn (rådden)
,

oldn. rotinn, låvdn (lådden),

oldn. lohinn.

Foran oprind. 5, der i sprogarten er bortfaldet, er selv-

lyden ligeledes lang: lad (en lade), oldn. hlaSa, glæd (glæde),

oldn. gle5i.

§ 74. Selvlydsforlængelse er hyppig indtrådt foran oprin-

delig sammensat efterlyd.

a) Foran nasaler (ældre d. mb, nd, nt, ng, nk, oldn. mb,

nd, ng) i følgende ord : lam (et lam), oldn. lamb, kgm (kam),

oldn. kambr, våm (vom), oldn. vomb, kæmd (kæmme), oldn.

kemba, hamp (hamp), oldn. hampr, damp (damp), klamp (en

klampe), dgrnbd (at dampe), klambd (at klampe), larnbd (lampe),

krgrnbd (krampe) *), stambd (stampe), trgrnbd (trampe), krornbd

(krympe), dærnbd (dæmpe), kæmbd (kæmpe), læmbd (læmpe),

stæmbdl (stempel). — an (and), oldn. ond, lan (land), oldn.

land, sgn (sand, no.) oldn. sandr, stran (strand), oldn. strond,

rån (rand o: en stribe), oldn. rond, an (ånd), oldn. ond, bu°n

(bånd), oldn. band, hu°n (hånd), oldn. hond, bland (blande),

oldn. blanda, tånd (tande), læn (lend), oldn. lend, ænd (ende,

no. og udso.), oldn. endir og enda, vænd (vende), oldn. venda,

tasnd (tænde), dans (dands), krans (krands), sans (sands), sgnsd'

J

) En jærnkrog i en dor, i et vindue.

ti
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(sandse), skgnsd (skandse), stansd (standse), ænsd (ændse),

hanskd (handske), bant (bandt), ældre d. bant, kant (kant),

fjandd (fjante), pand

d

(pante), plandd (plante), vandd (vante),

prænt (prent), prændd (prente), rændd (rente). — gag (gang),

oldn. gangr, lag (lang), oldn. langr, vrag (vrang), våg (vang),

oldn. vangr, stagd (stange), oldn. stanga, bagd (bange), magd

(mange), åg (ung), tåg (tung), påg (pung), oldn. ungr, [mngr,

pungr, ågd (en unge), lågd (lunge), tågd (en tunge), oldn. ungi,

lungu, tunga, språgdd (sprunget), oldn. sprungit, æg (eng),

dræg (dræng), oldn. eng, drengr, stræg (streng, no. og to.),

hægd (hænge), oldn. hengja, lægd (længe, no. og bio.), lægds

(længes), pægdr (penge), stægd (et stænge, at stænge), gægdr

(gænge) *), hagk (hank), baggd (at banke), maggd (manke) 2
),

våggd (vanke), spragk (sprang), dågk (dunk), mågk (munk),

strågk (strunk), båggd (bunke), låggdn (lunken), dåggol (dunkel),

slåggdn (slunken), boggd (bynke), roggd {rynke), roggfm (runken),

bægk (bænk), æggd (enke), læggd (lænke), sæggd (sænke),

skæggd (skjenke), stæggd (stænge), tæggd (tænke), ceggol (enkel),

bræggd (brink), sæggd (en sinke, at sinke), stæggd (stinke).

Foran oprind, nn, nj findes selvlydsforlængelse i man
(mand), oldn. mann, an (anden o: alter), oldn. annan, kan

(kan) 3
), oldn. kann, dæn (den), oldn. pann, tæn (tand), oldn.

tonn, nænd (nænne), oldn. nenna, vænd (vænne), oldn. venja

— spgn (en spand), pæn (en pen), bån (bund).

§) Foran oprind. Id, lt, If i følgende ord: ku°l (kold),

hu°ld (holde), oldn. kaldr, halda og fl. (se § 62), geld (at gilde),

oldn. gelda og fl. (se § 50). — malt (malt), oldn. malt, salt

(salt), saldd (at salte), alt (alt)
4
)
— hal (halv), kal (kalv),

sald (salve).

7) Foran oprind, rd, rt, rg, rk, rp, rf, rm, rn: hu°r

(hård), oldn. hardr og fl. (se § 62), hærd (hærde), oldn. her5a,

1

) Gænge under en vugge.
2
) Også maggdl høres.

3
) Eller kg.

4
) Fra intetkj.- formen er måske lang selvlyd indtrådt i

al (al).
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bour (bord), oldn. bor5, jour (jord), oldn. jor5, sour (en svær),

oldn. svor5r, høyrd (hyrde), oldn. hirdir og fl. (se § 58) —
ært (ært), oldn. ertr, sværdd (sværte), oldn. sverta, vu°rdd

(vorte), oldn. varta, sourt (sort), oldn. svartr, støyrdd (styrte),

kierdol (kjærtel). — Hermed jfr. § 36. — mgr (marv), oldn.

mergr, sår (sorg), oldn. sorg, tår (torv), oldn. torg, måron

(morgen), oldn. morginn — fgro (farve), hard (harve) — bark

(bark), oldn. borkr, mark (mark o: ager), park (park o: dam),

hargo (harke), spgrgo (sparke), årgo (orke o: formå), oldn.

orka, stårk (stork), oldn. storkr, særk (særk), oldn. serkr,

værgo (værke), oldn. verkja, mærgo (mærke), lærgo (lærke),

stærgo (stærke) 1
), kiergo (kirke) og fl. (se §67), my0rk (mørk),

my0rgd (et mørke), oldn. myrkr — harbo (harpe o: grusharpe),

skarbo (skarpe) 2
), skårbo (skorpe), oldn. skorpa, snfrbo (snærpe)

— gr (arv), oldn. arfr, ard (at arve), oldn. erfa, kæro (kjærv),

oldn. kerfi — arm (arm), oldn. armr, stårm (storm), oldn.

stormr, sværmo (at sværme), ourm (orm), oldn. ormr, bi
ermo

(bærme) — garn (garn), oldn. garn, kværn (kværn), oldn.

kvern, kourn (korn), oldn. korn, jorno (hjorne), jærn (jærn),

oldn. jarn og fl. (se § 43), sti
erno (stjærne), oldn. stjarna

og fl. (se § 66).

d) Foran vt (= oldn. pt) i følgende ord: låvt (loft), oldn.

lopt, tåvt (toft), oldn. topt, skavt (skaft), oldn. skapt, avddn

(aften), oldn. aptann.

§ 75. Foran oprind, dobbelt-medlyd er selvlyden i reglen

kort (§ 68). Forlænget er æ foran oprind, gg: æk (æg),

oldn. egg, bægd (begge), oldn. beggja og fl. — Lang selvlyd

findes i krgbd (krabbe), jfr. oldn. krabbi — Foran oprind, nn

findes i nogle tilfælde selvlydsforlængelse (se § 74).

§ 76. Lang selvlyd findes i slæm (slem), kræmdr (kræm-

mer), nard (at narre), pard (parre), krasd (kradse), spesd

(spidse) 3
), vi

esdn (vissen).

§ 77. Foran oprind, enkelt-medlyd har sprogarten kort

selvlyd i enstavelsesord (§ 69). Ejendommeligheder i skrive-

måden i den gammeldanske litteratur, så vel som forholdet i

x
) Men stærk. 2

) Men skarp. 3
) Men spes (spids).
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mange nuværende danske sprogarter (bornholmsk
,

vestjysk)

tyde på, at selvlydsforlængelse i dette tilfælde engang har

været almindelig i dansk. — Af den sejerøske sprogarts nu-

værende beskaffenhed kan intet sikkert sluttes med hensyn

til dette punkt. Dog forekommer der tilfælde, som kunne være

rester af en tidligere gjennemført selvlydsforlængelse : ad (ad, bio.),

oldn. at, kgm (kom, fort.), oldn. kom. — Herhen hører gul (gul),

oldn. gul-r, mær (mær), oldn. mer-r, steid (en stige), oldn. stigi.

B) Lang selvlyd (eller tvelyd), svarende til oprind,

lang selvlyd eller oprind, tvelyd.

§ 78. Oprind, lang selvlyd (eller tvelyd) er i

det hele bevaret i de samme tilfælde som i almind.

dansk. Den svarer altså til oldn. å (§61), 6 (§ 55), u

{§§ 26, 56), j (§ 57), é (§ 42), æ (§ 42), æ (§ 64), au, ey

{§§ 64, 34, 40), ei (§§ 65, 48).

Foran w, j (
= oldn. g, f) er oprind, lang selvlyd i reglen

forkortet. I nogle ord er forkortelse også indtrådt foran m.

Foran 6 (= oldn. t) er forkortelse af oprind, langt u, y, i al-

mindelig (§ 72).

§ 79. Oprind, lang selvlyd er bevaret i endel tilfælde,

hvor forkortelse er indtrådt i skriftspr.

a) Foran t (= oldn. tt, t): nat (nat), oldn. nått, ret

(ret, no.) 1
), ret (ret, to.), oldn. réttr, slet (en slette), oldn.

slétta, fledd (flette), oldn. flétta, red# (rette), oldn. rétta, sled#

(at slette), oldn. slétta, tedd (at tætte), oldn. pétta, ted# (tætte,

to.)
2
), tredd (en trætte), oldn. f)ræta, tredds (trættes o: kives),

oldn. {Drætask, tret (træt), jfr. oldn. Jpreyttr, neddr (nætter),

oldn. nætr, døddr (døtre), oldn. dætr.

Det hedder geds (gætte), skedd (skjætte).

ft Foran j (= oldn. g, j) : ojd (oje), oldn. auga, plojd (ploje),

oldn. plægja, trojd (troje), oldn. treyja, nojd (noje), dojd (doje),

fæjd (feje), jfr. oldn. fægja.

J

) En ret mad. Oldn. réttr.

2
) Men tet (tæt), skjont oldn. f)éttr.

3
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Det hedder dræjd (dreje), væjd (at veje), rnæjd (meje),

plæjd (pleje).

y) Foran m
} n: y

0m (øm), jfr. oldn. aumr, sy0m (en søm,

et søm), oldn. saumr (en søm), sy0md (at sømme), oldn. sauma

og oldn. seyma, ty0md (en tømme, at tømme), oldn. taumr og

oldn. tæma, tårn (tom), oldn. tomr, blåmd (blomme), jfr. oldn.

plomi — Ion (løn, no.), oldn. laun, gron (gron), oldn. grænn,

Von (kjon, to.), hy0ns (høns), oldn. hæns.

d) Foran st: hy0st (høst), oldn. haust, hy0std (høste), jfr.

oldn. hausta, y
0stdr (øster), oldn. austr, reistd (at riste), oldn.

rfsta, sejst (sidst), jfr. oldn. sizt, gnejst (gnist), brøyst (bryst),

oldn. brjost, lywst (lyst, to.).

Lang selvlyd findes i sty0rd (storre), oldn. stærri, sæy

(seng), hændd (hente), vændø (vente), dyk (ynk), bygd (ynke),

jfr. § 74.

3) Stødtone og mangel af stødtone.

§ 80. Stødtonen forekommer regelmæssig i de

samme tilfælde som i skriftspr. Den indtræder således

ved oprind, lang selvlyd (eller oprind, tvelyd) i enstavelses-

ord, selv om forkortelse er indtrådt i sprogarten. Ex. fu° (få),

(få), oldn. få, u°s (ås), oldn. åss, glou (glo), oldn. gloa, foud

(fod), oldn. fotr, klåv (klog), oldn. klokr, sur (sur), oldn. surr,

nøy (ny), oldn. nyr, brøyn (bryn), oldn. brynn, si
e

(se), oldn.

sjå, læ (læ), oldn. hlé, li (lig), oldn. likr, grejs (gris), oldn.

grfss, hæl (hæl), oldn. hæll, sød (sød), oldn. sætr, ly (løg),

oldn. laukr, sy0m (søm), oldn. saumr, fed (fed), oldn. feitr,

sti
en (sten), oldn. steinn — law (lav), oldn. lågr, båw (bov),

oldn. bogr, klud (klud), oldn. klutr, tyw (tyv), oldn. {vjofr,

lyw (liv), oldn. h'f, lim (lim), oldn. lim, vid (hvid), oldn. hvitr,

dow (døv), oldn. daufr, how (en hoj), oldn. haugr, drom

(drom), oldn. draumr, gryd (grød), oldn. grautr, drow (drev),

oldn. dreif, fort., sæj (sejg), oldn. seigr, ræm (rem), oldn.

reim. — Afvigende fra skriftspr. findes stødtone i du (du),

oldn. J)ii, nou (nu), oldn. nti, hud (hud), oldn. hti5, ru (rug),,

oldn. rtigr, ret (ret), oldn. réttr, tret (træt), oldn. preyttr.
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§ 81. Foran oprind, dobbelt-medlyd og foran oprind,

sammensat medlyd indtræder — ligeledes i enstavelses-

ord — stødtonen ved oprind, kort selvlyd i følgende tilfælde:

a) Foran m (= oldn. mm, mb), n {== oldn. nn, nd, tn),

g (= oldn. ng, nn, nd), l (= oldn. 11, ld, lf), r (= oldn. r5,

rg, rf). Exx. skam (skam), oldn. skomm, kam (kam), oldn.

kambr, tæn (tand), oldn. tonn, mun (mund), oldn. munnr, hun

(hund), oldn. hundr, hu°n (hånd), oldn. hond, van (vand),

oldn. vatn, lån (bund), oldn. botn, stag (stang), oldn. stong,

våg (vang), oldn. vangr, kæg (kind), oldn. kinn, biæg (blind),

oldn. blindr, ful (fuld), oldn, fulir — gul (guld), oldn. guil —
kvel (kvæld), oldn. kveld, ku°l (kold), oldn. kaldr, kal (kalv)

— søl (sølv), oldn. silfr — hu°r (hård), oldn. har5r, sår (sorg),

oldn. sorg, mgr (marv), oldn. mergr, gr (arv), oldn. arfr.

ft)
Foran m, n, ri, l med følgende medlyd: hamp (hamp),

gåmp (gump), dromt (dromt), gråms (grums), pant (pant), unt

(ondt), dans (dands), bægk (bænk), lagt (langt), valp (hvalp),

salt (salt), sult (sult), kalk (kalk), hals (hals), falsk (falsk).

y) Foran r med følgende medlyd, når selvlyden er for-

længet: harm (harm), ært (ært), særk (særk).

å) Foran p (= oldn. bb), t (= oldn. dd), k (— oldn.

gg): støp (stub), oldn. stubbr, flap (flab), skap (skab o: udslet),

flæp (flæb), næp (næb), åt (od), oldn. oddr, bråt (en bråd),

oldn. broddr, æk (æg), oldn. egg, glåk (glug), oldn. gluggr,

dåk (dug), oldn. dogg, håk (hug o: bank, prygl), oldn. hogg,

rok (ryg), oldn. hryggr. Ligeså mok (en myg) 1
).

§ 82. Foran wdr, wn, wl findes stødtone som i skriftspr.:

awdr (en ager), oldn. akr, mawdr (mager, to.), oldn. magr,

lowdr (en lever), oldn. lifr, rawn (ravn), hawl (hagl) (§ 71).

§ 83. Foran oprind, enkelt -medlyd mangler i reglen

stødtonen (§ 84). Stødtone findes foran m, j (— oldn. g),

samt i et par ord foran iv (= oldn. g, f): tam (tam), oldn. tamr,

væj (vej), oldn. veg-r, daw (dag), oldn. dag-r, law (et lag),

oldn. lag, aw (af), oldn. af.

§ 84. Stødtonen mangler i reglen foran oprin-

x
) Oldn. har my.

3*
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delig enkelt-medlyd, tildels som i skriftspr. — Foran tv

(= oldn. p, k), d (= oldn. t, 5), n, l, r, s: skiw (skib),

oldn. skip, saw (sag), oldn. sok, flad (flad), oldn. flat-r, vån

(van), oldn. van-r, dal (dal), oldn. dal-r, bar, to., oldn. ber-r,

vær (hver), oldn. hver-r, vår (et vår), græs (se § 69). — Foran

w (•=- oldn. g, f) mangler stødtonen i slaw (slag), oldn. slag,

saw (en sav), oldn. sog, graw (en grav), oldn. grof, voiv (en

væv) og fl. (se § 69).

Ved oprind, lang selvlyd mangler stødtonen i snåiv (snog),

oldn. snåkr, spån, oldn. spånn, sål, oldn. soli.

Foran p (= oldn. pp), t (= oldn. tt, tj), k (= oldn.

kk, kj) mangler stødtonen som i skriftspr.

b) Medlyd.

«) Forlyd.

§ 85. Forholdet er næsten ganske som i almin-

delig dansk. Medlydene v og j svare såvel til skriftspr.-s

v,
j
som til skriftspr.-s hv, hj 1

). Exx. vej (vid), vid (hvid),

jærn (jærn), jærnd (hjærne). I et enkelt ord er v-lyden bort-

falden: hu°r (hvor), oldn. hvar. Indskudt j findes som i

skriftspr. i jærn (hjem), ældre d. hem, oldn. heim, ijæl (ihjel),

ældre d. ihel, oldn. f hel, jornd (hjorne), jfr. oldn. hyrna.

Desuden jønd (et hynde).

§ 86. Af den oprind, lydforbindelse ja er
j

bortfaldet i

i de samme ord som i almind. dansk: melk (mælk), men
ældre d. mialk, oldn. mjolk, mel, men ældre d. mial, oldn.

mjol, sæl (selv), men ældre d. sialf, oldn. sjålfr. Desuden

mød (mjod), oldn. mjo5r, bélgd (bjælke), oldn. bjålki, dovdl

(djævel).

§ 87. Medlyden k og g udtales foran alle selvlyd ganske

J
) Når Sejerboerne ville efterligne Jydernes og Samsingernes

sprog, sige de kv, f. ex. kva (hvad). Det kaldes å kvabd

(at „kvabbe"). Jfr. benævnelsen kvapjyder.
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som i almind. dansk: kåsto (at koste), kyd (kjød), kild (kildre),

ky0rd (kjøre), køivlo (kjole), galo (at gale), gær (gjær), goro

(gjore), gild (et gilde). Der forekommer levninger (som det

synes) af former med overgangen g 7> j, sk sj. Det

hedder almindeligst igæn (igjen), igæmol (igjennem), men også

ijæn, ijæmdl. Almindeligt er jour (en gjord), sjal (skjold o:

en plet), sjåldd („skjoldet", to. o: plettet). — Ved siden af er

der spor af en stik modsat lydombytning. Det hedder nu

altid jærn (jærn), jorno (hjorne), men tidligere har i det

mindste somme sagt gærn, gorno. — Af lydforbindelsen kn

er k bortfaldet i ordet nivo (at knibe).

§ 88. Det hedder nu pu° (på), men de gamle have sagt

u°

,

oldn. å. — heldr (eller)
1

), helds (ellers).

p() Efterlyd.

P (1>), t (d), k (g).

§ 89. Medlydene p (b), t (d), k {g) svare regelmæssig

til oldn. pp, tt, tj, kk, kj. Exx. lap, oldn. leppr, slibd (slippe),

oldn. sleppa, hat, oldn. hottr, fledo (flette), oldn. flétta, næt

(et net), oldn. net, ejef. flt. : netja, flydd (flytte), oldn. flytja,

hak (en buk), oldn. bukkr, drægd (drikke), oldn. drekka, tægd

(tække), oldn. fekja. Det hedder sogo (synke), oldn. sokkva.

§ 90. Lydene svare fremdeles til oldn. bb, dd, gg:

støp (stub), jfr. oldn. stubbr, krabo (krabbe), jfr. oldn. krabbi,

knøp („knub“ o: en huggeblok), næp (næb), flap (flab), skgp

(skab o: udslet), krøbo (krybbe) — bråt (bråd), oldn. broddr,

åt (od, odde), oldn. oddr og oldn. oddi, ræt (ræd), oldn.

hræddr, bret (en brede), oldn. breidd, veit (en vide), oldn. vidd.

— dåk (dug), oldn. dogg, rok (ryg), oldn. hryggr, tægd (tigge),

bogd (bygge) — knak (en knage).

J

) Såvel skriftspr. -s form (eller) som sprogartens (helor)

må hidrøre fra en sammenblanden af oldn. e5a og oldn.

heldr.
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Desuden findes t (d) i rydz (rydde) 1
), låt (et lod).

Oldn. p fremtræder i sprogarten som v, w (§ 93), oldn. t

som d (§ 94), oldn. k som v, w (§ 93), som j (§ 95) eller

er bortfaldet (§ 104).

f.

§ 91. Medlyden f forekommer ganske i de samme tilfælde

som i skriftspr. : straf, kafd (kaffe), træfd (træffe), skofd (skuffe).

Oldn. f fremtræder i sprogarten som v, w (§ 93). —
Skriftspr. -s ft (

= oldn. pt) er vt, wt (§ 93).

S.

§ 92. Medlyden s forekommer ganske i de samme til-

fælde som i skriftspr. Den svarer altså til oldn. s, ss. Exx.

græs, oldn. gras, gu°s (gås), oldn. gås, hæst (hest), oldn. hestr,

flæsk, oldn. flesk, læs, oldn. hlass.

Af den oprind, lydforbindelse rs er r bortfaldet (§ 107).

y, w.

§ 93. Medlyden v (efter lang selvlyd), tv (efter

kort selvlyd) svarer regelmæssig til «) sk riftspr. -s

v, g, gi. d. v, w, u, ffu, g, gh, ældre d., oldn. g;

£>) skriftspr.-s g, gi. d. g, gh, ældre d., oldn. k; y)

skriftspr. -s v, gi. d. w, v, f, ældre d., oldn. f; 8)

skriftspr.-s b, f, gi. d. b, w, v, f og f 1. ,
ældre d.,

oldn. p.

<*) v, w — oldn. g: saiv (en sav), oldn. sog, sav9 (save),

oldn. saga, avd (ave), havd (en have), jfr. oldn. hagi, mavd

(mave), gnavd (gnave), oldn. gnaga og fl., law (lav, to.), oldn.

lagr, låw (lov), oldn. log, båw (bov), oldn. bogr og fl., lowdrdd

(løverdag), oldn. laugardagr, how (en høj), oldn. haugr, lywa

x

) Oldn. ry5ja. d fremkommet ved indvirkning fra fortidsf.,

oldn. ruddi.
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(lyve), oldn. ljuga, gawn (gavn), oldn. gagn. — daw (dag),

oldn. dagr, davds (dages), law (lag), oldn. lag, slaw (slag),

dravd (at drage), oldn. draga, plavd (plage), mawdr (mager),

oldn. magr, hawl (hagl), oldn. hagl.

/S) v, w = oldn. k: avd (age), oldn. aka, bavo (bage),

oldn. baka, dravd (en drage), oldn. dreki, havd (hage), oldn.

haka, knavd (at knage), kgvd (kage), lavo (lage, no.), mgvd

(mage), ravd (rage), smavd (smage), stavd (stage), vravd (vrage),

baw (bag), oldn. bak, taw (tag), oldn. [tak og oldn. tak, åw

(åg), oldn. ok, låw (låg), oldn. lok, låvd (låge), oldn. loka,

tåvd (tåge), oldn. ]:oka, båv (bog), oldn. bok, klåv (klog), oldn.

klokr, krav (krog), oldn. krokr, kavd (koge), snåw (snog), oldn.

snåkr, bråvdd (broget). — vovd (våge), oldn. vaka, ovd (uge),

ældre d. ukæ, brovd (bruge), knovd (knuge), slovd (sluge), oldn.

knoka, sloka, bov (bug), strovdd (strøget, fort. till.-f.), awdr

(en ager), oldn. akr. — sawnd (savne), oldn. sakna, vound

(vågne), oldn. vakna. — dround (drukne).

i) v, w — oldn. f; aw (af), oldn. af, graiv (grav), oldn.

grof, dow (døv), oldn. daufr, klovd (at kløve), oldn. kljufa,

tijw (tyv), oldn. Jrjofr, vow (væv), oldn. vefr, hovd (hæve), oldn.

hefja, knyw (kniv), oldn. krn'fr, rywd (rive), oldn. rifa, naivn

(navn), oldn. nafn, lowdr (en lever), oldn. lifr.

d) v, iv = oldn. p: gaw (et gab), oldn. gap, gave (gabe),

oldn. gapa, tavd (tabe), oldn. tapa, skavd sæj (skabe sig), skrqvd

(skrabe), avdl (abild), oldn. apaldr, avdkat (abekat), skaw (et

skab), kåvd (kåbe), oldn. kåpa, åvdn (åben), oldn. opinn, ravd

(råbe), lævo (læbe), slævd (slæbe), strævd (stræbe), rævd (ræbe),

ævld (æble), oldn. epli, sevd (sæbe), grivo (gribe), oldn. gripa,

nivd (knibe), pivd (pibe), slwd (slibe), strivd (stribe), vivd (vibe),

skiw (et skib), oldn. skip, grew (et greb), ældre d. grip, dy^vd

(døbe), hfvd (at løbe, et løbe), ky0vd (kjøbe), sty^vd (støbe),

hyvdn (hyben), dyw (dyb), oldn. djupr, kryivd (krybe), oldn.

krjiipa, kovd (kube), håvdn (en hob), dåwdlt (dobbelt), kåwdr

(kobber), oldn. koparr, båwld (båble), stawld (stable), pewdr

(peber), tåwldd (tåbelig), avddn (aften), oldn. aptann, skavt

(skaft), oldn. skapt, lavt (loft), oldn. lopt, tåvt (toft), håwdd

(hofte), drowdd (drofte), snbwdd (snøfte), vowdd (vifte o: vinke
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med hånden), kdwt (kjæft), gywt (gift, to.), gyivcld (gifte),

skywdd (skifte), oldn. gipta, skipta, fågywt (forgift), growt

(groft).

5.

§ 94. Medlyden d svarer regelmæssig til skrift-

sprogets d, gi. d. d, dh, ældre d., oldn. t: ad (ad) r

oldn. at, mad (mad), oldn. matr, fad (et fad), flad (flad), oldn.

flatr, gadd (gade), oldn. gata, skadd (skade o
:

pica), bu°d (båd),

oldn. båtr, vu°d (våd, to.), oldn. vatr, råddn (rådden), oldn.

rotinn, fond (fod), roud (rod), oldn. fotr, rot, soud (sod), moud

(mod, no.), roudd (rode), oldn. rota, poudd (pode), ud (ud),

klud (klud), oldn. ut, klutr, stud (stud), snudd (snude), pudd

(pude), knudd (knude), tudd (tude), kyd (kjød), oldn. kjot, nød

(nød o: nux), oldn. hnot, gryd (grød), oldn. grautr, sød (sød),

oldn. sætr, blød (blød), oldn. blautr, skød (et skjød), bødd (at

bøde o: lappe), oldn. bæta, mødd (møde), oldn. mæta, skødd

(skjøde), flødd (fløde), skywdd (skyde), oldn. skjota, brydd

(bryde), oldn. brjota, flydd (flyde), oldn. fljota, lydd (lyde o:

give lyd), edd (æde), oldn. eta, gredd (græde), oldn. gråta,

sedd (sæde), oldn. sæti, stredd (stræde), oldn. stræti, fjed (fjed),

oldn. fet, fed (fed), oldn. feitr, ged (gjed), oldn. geit, hed (hed),

oldn. heitr, sved (sved, no.), oldn. sveiti, bedd (en bede, at

bede o : holde pusterum under markarbejdet), jfr. oldn. beita,

fedd (at fede), ledd (lede o: søge), oldn. leita, hedd (hede o;

varme), oldn. hiti, vedd (hvede), oldn. hveiti, medd (mede o:

sigte), vidd (at vide), oldn. vita, hidd (hedde), oldn. heita, vid

(hvid), oldn. hvftr, bidd (bide), oldn. bita, gidd (gide), jfr. oldn.

geta, lidd (lide o: stole på), jfr. oldn. lfta, slidd (slide), oldn.

slfta, smidd (smide).

Hvor oldn. har 3 (= skriftspr.-s d) er medlyden i reglen

bortfalden i sprogarten. En del herhen hørende ord have

dog i mands minde havt 5. Flere omstændigheder tyde

dog på, at dette 3 er optaget i en tid, der ikke ligger

langt forud for den nærværende under påvirkning af skrif'tspr.

— Følgende ord have 3 (= oldn. 3): glad (glad), oldn. gla3r,

blad (blad), oldn. bla3, bloud (blod), oldn. blo3, hud (hud),,
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oldn. hud, brud (brud), oldn. bruør, bod (bud), oldn. bod,

tid (tid), oldn. tid, sidon (siden), oldn. sidan og enk. andre.

J-

§ 95. Medlyden j svarer regelmæssig til skrift-

sprogets j, g, gi. d. j, g, gh, ældre d., oldn. g, k:

a) j = oldn. g: ojo (oje), oldn. auga, hojro (hojre), oldn.

hægri, fæjo (feje), jfr. oldn. fægja, væj (vej), oldn. vegr, dæj

(dejg), oldn. deig, æjo (eje), oldn. eiga, æjon (egen, to.), oldn.

eiginn, ræjn (regn), oldn. regn, dojn (dogn), lojn (logn) og fl.

/3) j = oldn. k: biej (bleg), oldn. bleikr, nej (neg), ældre

d. nek, lejo (lege), oldn. leika, stejo (stege), mejon (megen)

og fl., pejo (pige), lejo (at læge), søjo (søge), nøjon (nøgen),

bæjor (bæger), jæjor (jæger), bei (beg), kvei (kvæg), møy (møg),

jfr. § 69.

§ 96. Skriftspr. -s gt, x fremtræder efter æ,
6 som jt, js:

sæjdo (sigte), dæjdo (digte o: opdigte), ræjdod (rigtig), ansæjt

(ansigt), næjdo (nægte), læjdo (lægte), hæjdo (hægte), lojdo

(lygte), rbjdo (rygte, røgte), rojdor (røgter). Uddød er sæjs

(sex), hæjsd (hexe), ncejsol (Nexelø), ojso (øxe).

§ 97. Spor af overgangen 5 > j findes: brojro (brødre),

fåbæjriri (forbedring), gud bæjrsd (Gud bedre det). — Desuden

tindes j (y, se § 69) i kajsvouniy (karlsvognen), køynd („ kørne

“

ø: banke avnerne af byg), døynotræ 1

) (dortræ).

m.

§ 98. Medlyden m forekommer i de samme til-

fælde som i almind. d. Den svarer altså til oldn. m, mm,

mb. Exx. såmor (sommer), oldn. sumar, skam (skam), oldn.

skomm, lam (et lam), oldn. lamb — gåmp (gump), oldn. gumpr.

n.

§ 99. Medlyden n forekommer regelmæssig i de

tilfælde, hvor skriftspr. -s n (skrevet n, nd) svarer

x
) Bruges ikke mere.
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til oldn. n, tn. Exx. vån (van), oldn. van-r, spån, oldn.

spån-n, hun

,

oldn. hon, son

,

oldn. sun-r, væn (ven), oldn. vin-r,

ten (tin), oldn. tin, len (lind, to.), oldn. lin-r, van (vand),

oldn. vatn.

Efter 6 (= oldn. y, u), æ (= oldn. i) fremtræder oldn.

nn, nd i sprogarten som g (§ 101). Efter andre selvlyd findes

n: lan (land), oldn. land, hun (hund), oldn. hundr, tæn (tand),

oldn. tonn, han, oldn. hann, spunsd (spundet), oldn. spunnit.

n-

§ 100. Medlyden g svarer regelmæssig til skrift-

sprogets ng. Exx. tag (tang), oldn. J)6ng, tågs (tunge),

oldn. tunga. — gk {rig) svarer til skriftspr. -s nk, ældre d. nk 1
):

bægk (bænk), roggs (rynge). — Afvigende fra skriftspr. findes

gk {rig) i sprggk (sprang), gåggs (gynge).

§ 101. Efter 6 {
= oprind, y, u), æ (= oprind, i) frem-

træder oldn. nn, nd som g, oprind, nt som r
t
\t {rid) : sog (synd),

oldn. synd, tog (tynd), oldn. Jmnnr, brog (brønd), oldn. brunnr,

togs (tønde), oldn. tunna, dbg (dynd), skogs sæj (skynde sig),

begogs (begynde), sogsr (sønder o: syd), flogs (flynder). —
Ligeså: bogsr (bønder) — mogds (en mynte). — æg (ind),

kæg (kind), skæg (skind), oldn. inn, kinn, skinn, pæg (pind),

sæg (sind), biæg (blind), oldn. blindr, væg (vind no. og to.),

oldn. vindr, bægs (binde), oldn. binda, spægs (spinde), oldn.

spinna, fægd (finde o: beføle), hægs (hinde), tvægd (tvinde),

mægd pu° (påminde), kvægs (kvinde o: kone), væg (en brød-

skorpe), ældre d. rind, ægsn (inden), oldn. innan, mægdrs

(mindre), vægvs (vindue), pægss (pindse). — flægt (flint),

klægt (klint), splægt (splint), lclægds (klinte), vægdsr (vinter),

gesvægt (gesvindt).

*) Oldn. har i reglen kk: bænk, men oldn. bekkr. — Sprog-

arten slutter sig til ældre d., dog hedder det sogs (synke),

oldn. sokkva (se § 89).



43

1 .

§ 102. Medlyden l forekommer i de samme t il -

ælde som i almind. d. Den svarer til oldn. 1, 11, ld, lf,

lg, lj, lgj. Exx. kol (kul), oldn. kol, gul (guld), oldn. guli,

kvel (kveld), oldn. kveld, søl (sølv), oldn. silfr, kylo (kjølle),

oldn. kylfa, hal (halv), oldn. hålfr, veid (hvælve) væliy (hvæl-

ving), sold (salve), held (helg), oldn. belgr, svæl (svælg), oldn.

svelgr, holdn (bullen, to.), oldn. bolginn, seid (sælge), teld

(tælle), oldn. selja, telja, væld (vælge), oldn. velja, døid (dølge),

oldn. dylja, føld (følge), oldn. fylgja.

Afvigende fra skriftspr. er igæmdl (igjennem), samdi (sammen).

r.

§ 103. Medlyden r forekommer regelmæssig i

de samme tilfælde som i almind. d. Den svarer til

oldn. r, rr, rd, rf, rg, rj, rgj. Exx. hær, no., oldn. ber, værd

(værre), oldn. verra, gu°r (gård), oldn. gardr, høyrd (hyrde),

høyrd (byrde), møyre (myrde), oldn. hirdir, byrdr, myr5a, hærd

(hærde), oldn. herda, færod (færdig), færds (færdes), fåhærod

(forhærdet), fåfærod (forfærdet), ar (arv), oldn. arfr, ard (arve),

oldn. erfa, tøro (tørv), oldn. {)orfr, kæro (kjærv), oldn. kerfi,

hard (harve), mar (marv), oldn. mergr, sår (sorg), oldn. sorg,

mårdn (morgen), oldn. morginn, sværd (sværge), oldn. sverja,

verd (værge), ferd (færge), oldn. verja, ferja, spørd (spørge),

smørd (smøre), oldn. spyrja, smyrja, søro (sørge), oldn. syrgja,

fard (farve).

Medlydstab.

§ 104. Oldn. 5, ældre d. th. er bortfaldet i sprog-

arten: skad (skade o: fortræd), oldn. skadi, lad (en lade),

oldn. hlada, sal (sadel), far (fader), oldn. fadir, spad (spade),

stad (stade), ru°o (råde), oldn. råda, fru°o (fråde), oldn. fro5a,

gou (god), oldn. godr, four (foder), oldn. fodr, fourd (fodre),

oldn. fodra, mouor (moder), hroudr (broder), oldn. modir,

brodir, hry0 (brød), oldn. braud, gly0 (glød), oldn. giod, y"d
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(øde), bly0d (bløde), fy
0d (føde), ny0d (nøde), gly0d (gløde),

oldn. ey5a, blæ5a, fæ5a, ney5a, glæ5a, gry0o (grøde), bywd

(byde), oldn. bjoSa, løyd (adlyde, lytte), oldn. hlv5a, glæd (glæde,

no. og udso.), oldn. gleSi og oldn. gle5ja, klæd (klæde, no.

og udso.), oldn. klæSi og oldn. klæ5a, slæd (slæde), oldn. sle5i,

mæ (med), oldn. me5, ve (ved), oldn. vi5, bied (bede), oldn.

bi5ja, brie9 (brede), oldn. breiåa, fri
ed (frede), oldn. fri5a,

li'9 (lede o : føre), oldn. leiåa, vried (vrede), oldn. rei5i, ried (at

rede, en rede), spried (sprede), miens (medens), oldn. me5an,

vej (vid), oldn. vi'5r, sej (sid), oldn. si'5r, bete (bie), oldn. bi5a,

gieid (glide), reid (ride), oldn. ri5a, seid (side), oldn. si'5a,

gneid (gnide), ældre d. nithæ, skrei (skride), oldn. skri5a, lej

(lide o: have fremgang), oldn. Ii5a, leid (lide o: doje), sveid

(svide), oldn. sviSa, vreid (vride), vid (vidie), teildd (tidlig) —
vær (vejr), oldn. ve5r, lær (læder), oldn. Ie5r, nor (ned), oldn.

ni5r, blerd (blære), oldn. bla5ra, vær (en vædder), fi
er (fjær),

oldn. fjoår.

Særlig uregelmæssig er våvd (vade), oldn. va5a, låvdn

(lådden), oldn. lo5inn.

Anni. Formerne må være opståede ved idéassociation.

Ordene ere satte i forbindelse med våvdr (en vager 1

), låvd

(en dusk uld), oldn. lopi (se §§ 14, 93).

§ 105. Oldn. g, gg, k er bortfaldet efter u, y, i (ei)

:

tru (trug), oldn. trog, ru (rug), oldn. rugr, sud (suge), oldn.

suga, ful (fugl), oldn. fugl, veid (vie), oldn. vigja, teid (tie),

oldn. |)egja, seid (sige), oldn. segja, steid (en stige), oldn. stigi,

stei (at stige), oldn. stiga, stei (en sti), oldn. stigr — by (byg),

oldn. bygg, skyd (skygge, no. og udso.), oldn. skuggi og oldn.

skyggja, mun (muggen), pi (pig, no.) — vi (en vig), oldn.

!

) Et sømærke, udstillet på en grund i havet. Det består

af en træklods med en opretstående kost og fastholdes til

bunden ved et ankertov. På afstand har det en fjærn

lighed med en mand, der vader. Drengene bruge som
legetoj hyldepinde med en sten i den ene ende og en

fjær i den anden. Når de sættes i vand, indtage de en

opret stilling. Et sådant legetoj kaldes iy våvdr („en vader “).

*
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vik, rid (et rige), oldn. riki, stryd (stryge), oldn. strjuka, ry

(røg), oldn. reykr.

Efter oprind, u fremtræder oldn., ældre d. k. i sprog-

arten som v (§ 23).

§ 106. Oprind. 5, t assimileres med et følgende n, s:

heniy (hedning o: et udøbt barn), røns („ rødne “ o: rødme,

udso.)
,

klæniri (klædning)
,

vind (vidne, no. og udso.), oldn.

vitni og oldn. vitna, rånd (rådne, udso.), oldn. rotna. — i nøsfal

(i nødsfald), nåsdns bry0 (nådsens brød), ræsdm (rædsom).

§ 107. Foran s, l er oprind, r bortfaldet.

a) Foran s: hask (harsk), kås (kors), hås (hors), tåsk

(torsk), dask (dorsk), tæskd (tærske), fæsk (færsk), væst (værst),

føst (først), tøst (tørst), bøstd (børste), yddst (yderst), undst

(underst)
,

ovdst (øverste)
,

æydst (inderst)
,

næst (nederst),

basel (barsel), stæs (stegers o: køkken), helds (ellers), ands

(Anders), håsdns (Horsens), fas (faders), pæs (Pers), mous

(moders), brous (broders), dæsdm (dersom), gu°splas (gårds-

plads) — Forældet er halfjæs (halvfjerds), fids (firs).

ft) Foran l: kal (karl), faldd (farlig), pæld (perle), yddldd

(yderlig), dåldd (dårlig).

§ 108. Af skriftspr.-s endelse -ters bortfalder -ter: td

als (til alters), væs gærd (vesters gærde, stedn.), mås (mosters),

søs (søsters), fas (fasters).

§ 109. Af lydforbind. vt (se § 93) var v bortfaldet i

hos den ældre befolkning i det mindste i ordet låt (loft)

;

nu låvt. Ligeledes bortfaldt j efter langt o, æ (§ 95) : od (oje),

on (ojne), trod (troje), fæd (feje); nu: ojd, ojnd, trojd
} fæjd .

§ 110. Sprogarten har som almind. d. de afkortede

former hg (at have), tad (tage), gi (give), la (at lade o: til-

lade), sad (sagde), lad (lagde), hadd (havde).
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Oversigt over lydlæren.

a) Oprindelig kort selvlyd.

§ 111. Oprind, kort selvlyd (oldn. a, o, u, 6, y,

e, i)
1

)
fremtræder i den sejerøske sprogart under

følgende former:

1) Oprind, kort a fremtræder

a) som a : drak

,

oldn. drakk (§ 11).

b) (efter v) som d: vån (van), oldn. vanr (§ 18).

c) (imellem v og v, w, gt
,
gs) som o: vovdn (vågen, to.),

oldn. vakinn, vovd (at våge), oldn. vaka (§ 24).

d) som æ : fræm (frem), oldn. fram (§ 43).

e) Forlænget fremtræder oprind, kort a som a, å, o, u°

(§ 112).

2) Oprind, kort o fremtræder

som å: fråst (frost), oldn. frost, tåld (tåle), oldn. |)ola (§ 14).

Forlænget fremtræder oprind, kort o som å, ou (§ 112).

3) Oprind, kort u fremtræder

a) (foran oprind, nn, nd, 11, ld og fl.) som u : mun (mund),

oldn. munnr, hun (hund), oldn. hundr, gul (guld), oldn. guli,

mul (muld), ældre d. muld (§ 26).

!

) Foran lk, lg, lp, lf, ls er selvlyden forlænget i oldn. (å,

6 o. s. v.). Sprogarten forudsætter den oprindeligere korte

selvlyd (§ 70, anm.).
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b) (foran oprind. 5, t, 1 og fl.) som o: skod (skud), ældre

østd. skut, hol (et hul), ældre østd. hul (§§ 21, 22).

c) (foran oprind, m, ng, gg, kk) som å: såmor (sommer),

oldn. sumar, åg (ung), oldn. ungr, glåk (glug), oldn. gluggr,

Mk (en buk), oldn. bukkr (§§ 15, 16).

d) (foran oprind, nn) som o i de tilfælde, hvor skriftspr.

har ø (skrevet ø, y): tog (tynd), oldn. jmnnr, drog (brønd),

oldn. brunnr (§ 31).

Forlænget fremtræder oprind, kort u som u,
o; å (§ 112).

4) Oprind, kort y fremtræder

a) (foran oprind. Id, tt, tj, s og fl.) som y\ skylo (skylde),

oldn. skylda, bydo (bøtte), oldn. bytta, flydo (flytte), oldn. flytja,

kyso (kysse), oldn. kyssa (§ 37).

b) (foran oprind. 1, lj, Igj, rj, rgj, rst) som ø : føl, oldn.

fyl, dølo (dølge), oldn. dylja, følo (følge), oldn. fylgja, smøro

(smøre), oldn. smyrja, søro (sørge), oldn. syrgja, føst (først),

oldn. fyrstr (§ 34).

c) (foran oprind, g, k og fl.) som o: tojlo (tojle), oldn.

tygill, nojlo (en nøgle), oldn. lykill (§ 28). — Ligeledes

foran oprind, nd, ng, gg, kk: sog (synd), oldn. synd, ogro

(yngre), oldn. yngri, togo (tygge), oldn. tyggja, stogo (stykke),

oldn. stykki (§ 31).

Forlænget fremtræder oprind, kort y som øy (§ 112).

5) Oprind, kort e fremtræder

a) (foran oprind. Id, It, 11, rj, tt og fl.) som e: kvel (kvæld),

oldn. kveld, veldo (vælte), oldn. velta, felo (fælde), oldn. fella,

vero (værge), oldn. verja, hedo (hætte), oldn. hetta (§§ 49, 50).

b) (foran oprind, pp, kk, kj, gg, gi, mm, mb, nn, nd,

nj, ng, nk, r, r5, rt, rm, rn, rk, rsk, st, sk, 5 og fl.) som æ:

kæp (kjæp), oldn. keppr (§ 42).

c) (foran oprind, f) som o: row (ræv), oldn. refr (§ 32).

Forlænget fremtræder oprind, kort e som e, æ, 6 (§ 112).

6) Oprind, kort i fremtræder

a) (foran oprind. 11, ld, pp, sk, st og fl.) som i: vil (vild),

oldn. villr, gilo (et gilde), oldn. gildi, klibo (at klippe), oldn.

klippa, fisk

,

oldn. fiskr, kvist

,

oldn. kvistr (§ 52).
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b) (foran oprind, b, t, k, 1, lk og fl.) som e: led (led), oldn.

Ii5r, hedd (hede), oldn. hiti, mejdd (meget), oldn. mikit, ve (vil),

oldn. vil, stelk (stilk), oldn. stilkr (§ 47).

c) (foran oprind, m, n) som æ : læm (lem), oldn. limr,

væn (ven), oldn. vinr (§ 42). Ligeledes foran oprind, gg, kk,

nd, nn, nt, ng, nk: tægd (tigge), oldn. jriggja, drægd (drikke),

ældre d. drikkæ, væg (vind), oldn. vindr, spæg? (spinde), oldn.

spinna, vægddr (vinter), ældre d. wintær, fægdr (finger), oldn.

fingr, bræggd (brink) (§ 44).

d) (foran oprind, pt) som y :
gywdd (gifte), oldn. gipta

(§ 39).

e) (foran oprind, st) som ø\ røstd (ryste), oldn. hrista,

møstd (miste), ældre d. mistæ (§ 35).

f) (foran oprind, f) som o: lovd (leve), oldn. lifa (§ 32).

7) Omlyd findes og mangler i de samme tilfælde

som i skriftspr.:

Omlyd : øl, mød (mjød), oldn. 61, mjo5r, smør, oldn. smjor

(§ 34), born (born), oldn. born (§ 28), spord (spurv), oldn. sporr

(§ 21), jour (jord og gjord), oldn. jor5 og oldn. gjorå (§ 55),

dåk (dug), oldn. dogg (§ 17), sogd (synke), oldn. sokkva (§ 31).

— Det eneste tilfælde, der kan tyde på en egen form for

u-omlyden er mol (møl), oldn. molr. — Afvigende fra skriftspr.

findes u-omlydt selvlyd i sour (en svær), oldn. svor5r, i-omlydt

selvlyd i snærd (en snare).

Omlyd mangler som i skriftspr. i saw (sag), men oldn.

sok, graiv (grav), men oldn. grof, sag (sang), stag (stang),

men oldn. songr, stong, sal (sadel), men oldn. soåull, rask,

men oldn. roskr, malgd (malke), men oldn. mjolka, mel, men

oldn. mjol, melk (mælk), men oldn. mjolk og fl. — mar (marv),

men oldn. mergr, lap, men oldn. leppr, bar (bar), men oldn.

berr, lu°r (lår), men oldn. lær og fl. — Ligeledes nar (når),

men oldn. nær. — Afvigende fra skriftspr. mangler i-omlyd i

star (stær o: sturnus), oldn. stari. — I omlyden synes at

mangle i fuld (at fylde), bidd (byld).

§ 112. Oprind, kort selvlyd er forlænget i sprog-

arten i følgende tilfælde:
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1) Foran oprind. r5, rt
1

)

:

hu°r {hård), oldn. har5r, bour

(bord), oldn. bord, jour (jord), oldn. jord, sour (en svær), oldn.

svordr, møyrd (myrde), oldn. myrda, hærd (hærde), oldn. herda

— vu°rdd (vorte), oldn. varta, sourt (sort), oldn. svartr, sourtnd

(sortne), urt (urt), oldn. urt, støyrdd (styrte), sværdd (sværte),

oldn. sverta (§ 74).

2) Foran oldn. Id er oprind, a forlænget og fremtræder

som i foregående tilfælde som u°\ ku°l (kold), oldn. kaldr (§ 74).

Ligeledes findes langt e i keld 2
) (kilde), geld (at gilde), oldn.

kelda, gelda, held (hilde)
,

seid (sælde o : sigte igjennem et

såid).

3) Foran oprind, mb, nd er oldn. a, e forlænget: kgm

(kam), oldn. kambr, våm (vom), oldn. vomb, kæmd (kæmme),

oldn. kemba. — sån (sand)
,

oldn. sandr, rån (rand), oldn.

rond, ån (ånd), oldn. ond, læn (lend), vænd (vende), oldn.

lend, venda (§ 74). Det er sandsynligt, at overgangen a >» å

engang har strakt sig til alle ord (se § 18, /3).

Selvlyden i hu°n (hånd), bu°n (bånd) kan udgå fra oprin-

delig u-omlydt a; oldn. hond, bond, flt.

Også foran oprind, nn, nj tindes i nogle ord lang selvlyd

(se § 74).

4) Foran oprind, ng, nk er selvlyden i reglen lang: gag

(gang), oldn. gangr, tågd (tunge), oldn. tunga, vræyd (vrænge),

oldn. rengja, hagk (hank), oldn. honk, mågk (munk), oldn.

munkr, skæygd (skjænke), oldn. skenkja, bræggd (brink), boggo

(bynke).

5) Foran oprind, mp, nt er selvlyden i reglen lang:

hamp (hamp), oldn. hampr, plandd (plante), § 74.

6) Foran oprind. It, lf, rk, rf, pt og enk. andre (se 74,

*) Denne selvlydsforlængelse må betragtes som en af de tid-

ligst indtrufne, da oprind, kort a, o, u, 6, y, e fuldstændig

er faldet sammen med oprind, langt a, o, u, y (oldn. å,

o, u, y), samt med oprind, æ, é. — Forlængelsen må
have fundet sted på en tid, da forskjellen på a og å, på
o og 6 var blot kvantitativ.

2
) Jeg anser det for umuligt her at bestemme den til grund

liggende selvlyd.

4



50

ft y, 8) findes hyppig selvlydsforlængelse: salt (salt), hal (kalv),

kiergd (kirke), oldn. kirkja, gr (arv), oldn. arfr, låvt (loft),

oldn. lopt.

§ 113. Foran oprind, enkelt-medly d har sprog-

arten muligvis engang havt gjennemført selvlyds-

forlængelse (§ 77). Nu findes den regelmæssig kun i ord

af mere end én stavelse, ganske som i skriftspr. Exx. mavd

(mave), oldn. magi, svgld (svale), oldn. svala, vovd (at våge),

oldn. vaka, tåls (tåle), oldn. Jiola, huld (at hule), oldn. hola,

movd (muge), oldn. moka, værd (være), oldn. vera, rovdr (ræve),

oldn. refar, heds (hede), oldn. hiti, lovs (leve), oldn. lifa. —
Foran oprind, m er forkortelse atter indtrådt: såmdr (sommer),

oldn. sumar (§ 70).

I enstavelsesord er forkortelse atter indtrådt: mad (mad),

oldn. mat-r, hær, no., oldn. ber. Den er i sprogarten regel-

mæssigere gjennemført end i almind. d.
:
flad (flad), oldn. flat-r,

bar, to., oldn. ber-r (se § 69). — Levninger fra et tidligere

kvantitetstrin findes rimeligvis i ad (ad, bio.), oldn. at, kgm.

(kom, fort.), oldn. kom.

Anm. Den nu for størstedelen tabte selvlydsforlængelse

foran oprind, enkeltselvlyd må være indtrådt senere end selv-

lydsforlængelsen foran oprind. r5, rt, ld (§ 112), da lyden er

forbleven helt adskilt fra oprind, langt a, langt o (oldn. å,

o) 1
). Den er rimeligvis også senere end forlængelsen foran

oprind, mb, nd (§ 112). — Ved selvlydsforlængelsen blev

oprind, kort u (oldn. u) = oprind, langt u (oldn. u)
:
gul (gul),

oldn. gul-r = sur (sur), oldn. siir-r; oprind, kort i (oldn. i) =
oprind, langt i (oldn. f): steid (en stige), oldn. stigi = veid

(vie), oldn. vigja. — Selvlydsforlængelsen må være indtrådt

for forkortelsen af oprind, lang selvlyd (og oprind, tvelyd).

]

) Eller med andre ord, selvlydsforlængelsen er indtrådt på

en tid, da forskjellen på oldn. a og oldn. å var ikke blot

kvantitativ, men også kvalitativ.
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b) Oprindelig lang selvlyd.

§ 114. Oprind, lang selvlyd og oprind, tvelyd

(oldn. å, 6, u, y, é, i, æ, æ, au, ey, ei, ju) frem-

træder under følgende former:

1) Oprind, langt a (oldn. å) fremtræder:

a) som u°: u°l (ål), oldn. all (§ 61).

b) foran oprind, n som langt å : Idn (lån), oldn. lån (§ 19).

c) undtagelsesvis som langt a : sla (at slå), oldn. slå

(§ 12 ).

Forkortet fremtræder oprind, langt a som a, å (§ 72).

2) Oprind, langt o (oldn. 6) fremtræder:

a) som ou : stour (stor), oldn. storr (§ 55).

b) som langt å : kldv (klog), oldn. klokr, tåm (tom), oldn.

tomr (§ 14).

Forkortet fremtræder oprind, langt o som å (§, 72).

3) Oprind, langt u (oldn. u) fremtræder

a) som langt u: hus (hus), oldn. hus (§ 26).

b) undtagelsesvis som ou: doun (dun), oldn. dunn (§56).

Forkortet fremtræder oprind, langt u som u, å (§ 72).

4) Oprind, langt y (oldn. y, ældre d. y) fremtræder

a) som øy\ nøy (ny), oldn. nyr (§ 57).

b) undtagelsesvis som langt y: sky (en sky), oldn. sky

(§ 37).

Forkortet fremtræder oprind, langt y som y (§ 72).

5) Oprind, langt e (oldn. é)
1
) fremtræder

a) som i
e

: si
e (se) (§ 65).

b) som langt æ: læ (læ), oldn. hlé (§ 42).

c) som langt e : fledd (flette), oldn. flétta (§ 49).

Forkortet fremtræder oprind, langt e som æ, e.

6) Oprind, langt i (oldn. f) fremtræder

a) som ei: grejs (gris), oldn. grfss (§ 59).

b) undtagelsesvis som langt i: li (lig), oldn. lfkr (§ 53).

Forkortet fremtræder oprind, langt i som i, y (§ 72).

]

)
Fremtræder undertiden i oldn. som j : sjå (se) for ældre *séa.

4,*
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7) Oldn. æ fremtræder

a) som langt æ : klæd (klæde), oldn. klæ5i (§ 42).

b) som langt e: sedd (et sæde), oldn. sæti (§ 49).

Forkortet fremtræder oldn. æ som æ (§ 42).

8) Oldn. æ fremtræder som

a) y
0

: fy
0d (føde), oldn. fæda (§ 64).

b) som langt ø : sød (sød), oldn. sætr (§ 34).

c) som langt o: gron (gron), oldn. grænn (§ 28).

Forkortet fremtræder oldn. æ som 6 (§ 28).

9) Oldn. au (ey), ældre d. ø fremtræder:

a) som y
0

\ ly0s (løs), oldn. lauss, hfsd (at løse), oldn.

leysa (§ 64).

b) som langt ø: blød (blød), oldn. blautr (§ 34).

c) som o: ojd (oje), oldn. auga, trojd (troje), oldn. treyja

(§ 28).

d) som langt y: yd (øge), oldn. auka, ry (røg), oldn. reykr

(§ 40).

e) i et par ord som æ\ gæmd (gjæmme), glæmd (glemme),

oldn. geyma, gleyma (§ 42).

Forkortet fremtræder oldn. au (ey) som o, ø (§ 72).

10) Oldn. ei, ældre d. e fremtræder

a) som i
e

: bien (ben), oldn. bein (§ 65).

b) som langt e: fed (fed), lej (leg), oldn. feitr, leikr (§ 48).

c) i et par ord som langt æ\ hændd (hente), oldn. heimta,

sæygd (sinke), oldn. seinka.

Forkortet fremtræder oldn. ei som e, æ (§ 72).

11) Oldn. ju (jo), ældre d. iu fremtræder

a) som yw\ lyws (lys), ældre d. lius, oldn. ljos (§ 38).

Forkortet fremtræder oprind, iu som y} 6 (§§ 38, 31).

12) Oldn. jo, ældre d. io fremtræder

a) som y
0

: sy0 (sø), oldn. sjor, ældre d. sio (§ 64).

§ 115. Oprind, lang selvlyd (e 11. tvelyd) frem-

træder gjennemgående som stødtonet selvlyd lige-

som i almind. dansk (§ 80). — Det oprind, kvantitetsforhold

er ofte bevaret, hvor forkortelse findes i skriftspr.

r
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a) Forkortelse er indtrådt foran w (= oldn. g, f): law

(lav), oldn. lagr, dow (døv), oldn. daufr, row (rev, fort.), oldn.

reif, knyw (kniv), oldn. knifr; foran m i nogle ord: slim

oldn. slim. Foran d (= oldn. t, 5) er oprind, langt u, y, i

forkortet: vid (hvid), oldn. hvftr (se § 72).

b) Lang selvlyd (ell. tvelyd) er afvigende fra skriftspr.

bevaret foran m: tårn (tom), oldn. tomr, y
0m (øm), jfr. oldn.

aumr, ty0mø (at tømme, en tømme), oldn. tæma og oldn.

taumr; foran n\ gron (gron), oldn. grænn, Ion (Ion), oldn. laun,

glæmø (glemme), oldn. gleyma; foran st: hy0st (høst), oldn.

baust, reistø (riste), oldn. rista, brøyst (bryst), oldn. brjost;

foran t: nat (nat), oldn. nått, dødør (døtre), oldn. dætr, fledø

(flette), oldn. flétta, tret (træt), oldn. freyttr (se § 79).

c) Medlyd.

§ 116. Forlyden er gjennemgående som i almin-

delig d. (§ 85). — J efterlyden fr emtræde de oprin-

delige medlyd under følgende former:

1) Oldn. pp, bb; tt, tj, dd; kk, kj, gg fremtræde hen-

holdsvis som p (

b

), t (d), k (g): tåp (top), slibø (slippe), oldn.

toppr, sleppa, støp (stub), jfr. oldn. stubbr; met (mæt), hedø

(hætte), flydø (flytte), oldn. mettr, hetta, flytja, brat (bråd),

oldn. broddr; sæk, nagø (nakke), tægø (tække), oldn. sekkr,

hnakki, lækja, rok (ryg), bægø (begge), oldn. hryggr, beggja

(§§ 89, 90).

2) Oldn. p fremtræder som v: gavø (gabe), oldn. gapa,

syvø (søbe), oldn. supa, ky0vø (kjøbe), oldn. kaupa, riev (reb),

oldn. reip, gsvlø (æble), oldn. epli, avdøn (aften), oldn. aptann

(§ 93).

3) Oldn. t fremtræder

a) som 5: gadø (gade), oldn. gata (§ 94).

b) foran n, l er det bortfaldet: van (vand), oldn. vatn,

vinø (vidne), oldn. vitna, nelø (nælde), ældre d. netlæ, vålø

(valle), ældre d. watlæ (§ 106).
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4) Oprind, k fremtræder

a) efter a
y å, o som v

y w {u): hqvd (hage), oldn. haka,

taw (tag), oldn. fiak, krav (krog), oldn. krokr, vovd (at våge),

oldn. vaka, ovd (uge), ældre d. ukæ, vound (vågne), oldn. vakna,

dround (drukne), § 93.

b) efter o øy æ, e som j (i): sojn (sogn), oldn. svkn,

rojdd (røgte), oldn. rækta, søjd (søge),, oldn. sækja, møi (møg),

oldn. mykr, bæfor (bæger), oldn. bikarr, biej (bleg), oldn. bleikr,

lejd (lege, læge), oldn. leika og oldn. lækna, bei (beg), oldn.

bik (§ 95).

c) efter yy i bortfalder oprind, k: ly (løg), oldn. laukr,

ri (rig), jfr. oldn. rfkr (§ 105).

5) Oldn. g fremtræder

a) efter a
y å, oy samt i nogle ord efter 6 som w (u):

daw (dag), oldn. dagr, mawdr (mager), oldn. magr, båw (bov),

oldn. bogr, voun (vogn), oldn. vågn, how (en hoj), oldn. haugr,

fldwy
low (floj, loj, fort.), oldn. flaug, laug, Ibuørdd (løverdag),

oldn. laugardagr (§ 93).

b) efter æy 6 som j: vcej (vej), oldn. vegr, sæj (sejg),

oldn. seigr, ojd (oje), oldn. auga (§ 95).

c) efter uy
ei bortfalder oldn. g: ru (rug), oldn. riigr,

sud (suge), oldn. suga, teid (tie), oldn. l^egja (§ 105).

6) Oldn. f fremtræder som vy w :
grqvd (grave), oldn.

grafa, aw (af), oldn. af (§ 93).

7) Oldn. 5 er bortfaldet: bete (bie), oldn. bicia, lad

(en lade), oldn. hlaQa (§ 104).

8) Oldn. m, n, r, s er bevaret: kåmd (komme), oldn.

koma, bi
en (ben), oldn. bein, gate (gale), oldn. gala, værd

(være), oldn. vera, blæsd (blæse), oldn. blåsa (§§ 98, 99, 102,

103, 92).

9) Oldn. nd, nn fremtræder

a) efter o
y æ om y: sdy (synd), oldn. synd, tby (tynd),

oldn. Jmnnr, bbydr (bønder), oldn. bændr, bæyd (binde), oldn.

binda. kæy (kind), oldn. kinn (§ 101).

b) (efter a, å
y u, u°) som n : san (sand), oldn. sandr,

mun (mund), oldn. munnr (§ 99).
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10) Oldn. ns, ri fremtræder som s, l : tåsk (torsk), oldn.

jiorskr, hal (karl), oldn. karl (§ 107).

11) Oldn. Id, 11 er l (§ 102). — Oldn. lf, lg, lj, lgj; rS,

rf, rg, rj, rgj er l; r (§§ 102, 103).

§ 117. Den foregående fremstilling viser, at sprogartens

nuværende skikkelse kun tilnærmelsesvis er fremkommen

ved lovbundne, regelmæssige lydforandringer. Grunden til en

del uregelmæssigheder er det (som jeg formener) lykkedes

mig at påvise: bawl (bål), § 12, nor (ned), § 33, våvd (vade),

låvdn (lådden), § 104. I enkelte tilfælde ere uregelmæssig-

hederne fremkomne derved, at sprogarten har ombyttet sin op-

rindelige, ad lydlig vej udviklede, form med den almind. danske

:

logd (lukke), nu: logd
, § 16, 31 1

). Forandringer af denne

art ere ikke sjældne i vor tid, og jeg anser det for ikke

usandsynligt, at enkelte ord kunne være „lavede om“ allerede i

midten af forrige årh., og hvis gamle form derfor nu er fuldstændig

glemt (se § 18, |3). I mange tilfælde er det desuden umuligt

at afgjore, om et ord altid har hørt hjemme i sprogarten,

eller om det er et lån fra skriftspr., optaget i de seneste

tider. I sidste tilfælde forklarer den afvigende form sig selv.

*) Ingen af de i indeværende årh. indtrådte lydbevægelser

kunne betragtes som fremkomne ved en fortsat fremad-

skriden i det spor, sprogarten i tidligere tider under andre

kulturforhold må have fulgt. De forandringer, der nu
finde sted, bestå blot i en tilnærmelse til eller fuldstændig

optagelse af den almind. danske form: låt (loft), od (oje),

nu: lavt
,

ojd; båwsdr (buxer), nu: bogsdr. De indtræde

enkeltvis. Alle sige æg, kvægd (ind, kvinde), mange
sige endnu: væg (vind, to.), bægd (binde), brog (brønd)

og fl. Næsten helt gået af brug er væg (vind, no.),

vægvd (vindue), togd (tønde), bogdr (bønder), sogdr (sønder),

flogd (flynder), mogdd (mynte). Den nyere udtale er ven,

bend, brøn, venvd, tønd
,
bøndr, flønd, møndd.
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— Heri kan måske søges grunden til æ i svæl (svælg), jfr. § 49
;

til kort æ i sænd (sende) 1
), § 74 a 1

). — Jeg antager, at

sprogarten overalt har havt wt, jt, ws, js istedenfor som nu

ofte gt
,

gs. De gamle have sagt båwsdr
,

sæjs, ojsd (buxer,

sex, øxe). Almind. er hæjcfc
,

ræjddd
,

lojdo (hægte, rigtig,

lygte) og fh, se § 96. — Jeg antager, at oldn. 5 overalt har

været forsvundet (§§ 94, 104). De gamle sagde smied (at

smede), nu: smedd. Mærkelig er her den forskjellige selvlyd

foran oprind, t (e, ø) og foran oprind, d (

i

e

, y
0
): fed = oldn.

feitr, sød — oldn. sætr, men: bried = oldn. brei5r, ry0d —
oldn. rau5r (se §§ 104, 93, 46). — Exx. på bortkastelse af

oprind, t gives aldeles ikke. Også svidrd (svire) kan tyde på

optagelsen af et d på en tid, da kjendskabet til dannet dansk

var meget usikker og svævende 2
).

Den gammeldanske lydforbindelse øgh (=-- oldn. aug) synes

ikke at have udviklet sig på samme måde i alle ord: how

(en hoj), flow, low (floj, loj, fort.), men od (oje)
3
). En mulig-

hed er der for, at der bagved od ligger en form *ovd (jfr.

§§ 8, 93), og at v er forsvundet efter lang, åben, ikke-stød-

tonet selvlyd (jfr. låt

,

loft). — Uregelmæssig er gag (gang),

lay (lang), § 74, men stay (stang), sag (sang), tay (tang),

tray (trang) 4
). — Uregelmæssig er kvæld (kvæle), men seid

(sælge), oldn. kvelja, selja.

J

) De gamle sige meget hyppig skigd bod (skikke bud).
2
) Hermed kan sammenlignes en form frød (et frø), der

undertiden høres. Formen er dannet i analogi med brød

(et brød) for det mere gammeldags bry0.

3
) Det hedder nu ojd, men denne form er dannet efter

skriftspr.

4
) Selvlyden er kort i de ord, der på oldn. have omlyd:

stong, songr o. s. v.
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a) Kjon.

§ 118. Den sej er øske sprogart har bevaret de

oprindelige tre grammatiske kjon. Fordelingen af

navneordene på de forskjellige kjon stemmer temmelig noje

overens med gammel dansk og med oldn.

A) Hankjon.

§ 119. Til hankjon høre ord, der betegne mandsper-

soner, samt på et par undtagelser nær (§ 126) ord, der uden

angivelse af det naturlige kjon betegne mennesker eller per-

soner i almindelighed: bavor (bager), bæjldr (bejler), bund

(bonde), broudr (broder), brudgåm (brudgom), dein (degn),

dovdl (djævel), dræg (dreng), dvær (dverg), dg0dig (dødning),

ægdi (engel), far (fader), fagd (fange), fjandd (fjante), find

(fjende), gæst (gjæst), høyrd (hyrde), hieldr (hæler), jæjdr

(jæger), hal (karl), heldrig (kjæltring), hågd (konge), hrabat

(krabat), hrystdr (kryster), hræmdr (kræmmer), hrøwlig (krøb-

ling), hush, låws (lods), magdr (makker), man (mand), matråws

(matros), mågh (munk), nqbou (nabo), nar (nar), nysd (nisse),

pavd (pave), pragdr (pranger), præst
,

rålig (rolling), rojddr

(røgter), shælm (skjælm), shreddr (skrædder), shydd (skytte),

smed (smed), stagdl (stakkel), stimbdr (stymper), svåwdr (svoger),

son, ti
endr (tjæner), tåsd (tosse), tvilig (tvilling), tyhsah, tyw

5
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(tyv), våro} (varulv), væn (ven). — Afvigende fra oldspr. er

tral (trold) af hankjon 1
).

§ 120. Af hankjon ere ligeledes nationalitets- og hjem-

stedsnavne: merikansr (amerikaner), dansksr (dansker), ærpls-

man („ engelskmand" o: englænder), fynbou (fynbo), talicensr

(italiener), jywds (jyde), mønbou (mønbo), nourman (nordmand),

rusman („ rusmand “ o: russer), samsiy (samsing), selænsr

(sjællænder), svænsks (svensker), tyskdr (tysker). — ådbou

(odbo) 2
), røsiy (refsnæsbo) 3

), kounstråbdr (kongstrupper), ma-

stråbsr (mastrupper), væstbou (vestbo) 4
) o. fl.

§ 121. Særnavne for hannen og ungen blandt husdyr

ere af hankj.: andræk (andrik), beds (bede), båk (buk), galt

(galt), gass (gase), hans (hane), valp (hvalp), kal (kalv), kelirf

(killing), kyliy (kylling), årns (orne), plak (plag), stud (stud),

tywr (tyr), vrænsk (vrinsk), vær (vædder), eliy (ælling).

§ 122. Af hankjon ere endvidere følgende ord: avdsn

(aften), awsr (ager), alsr (alder), aygsl (ankel), arm (arm),

arns (arne), gr (arv), agssl (axe, oldn. oxull), bags (banke),

barfk (en bank), bark (bark, oldn. borkr), bas, bid (en bid,

oldn. biti), biliy (billing), belgs (bjælke), bjorn (bjorn), blisr

blåk (blok), blyant (blyant), blæst
,

bålt (bold, oldn. bollr, og

bolt), båm (bom), båss (bossel), båw (bov), bran (brand),

brams (brems), bråt (bråd, oldn. broddr), broy (brønd), bus

(bue), bov (bug), bån (bund), båygs (bunke), bosk (busk), bøy

(by), buls (byld), bels (bælg), bæyk (bænk), bierms (bærme),

bøf (boeuf), bojls (bojle), bu°d (båd), bu°s (bås), daw (dag),

dglsr (daler), dam (dam), damp (damp), dans (dands), daivrs

(davre), dæj (dejg), dåm (dom), dræk (drik), drom (drom), dråvs

(dråbe), dov (dug, oldn. dukr), dåyk (dunk), dosk (dusk),

dypd (død), elsfant (elefant), i
em (em, oldn. eimr), æns (ende),

falk (falk), fawn (favn), feil (fil), fæysr (finger), fisk, fjøwsr

(fjord), fi
eriy (fjærding), fi

esiy (fjæsing), flap (flab), fli (flig).

a
) Bornh. : intk.

2
) Én fra Sjællandsodde, 3

) fra Refsnæs.
. r

4
) En fra kounstråp (Kongstrup), fra mastråp (Mastrup) (se

s. 1), fra vestenden af Sejerø.
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flåk (flok), flæp (flæb), floj (floj), foud (fod), ful (fugl), gafel

(gaffel), gag (gang), gawl (gavl), glåk (glug), grefel (griffel),

grejs (gris), gryd (grød), gry°e (grøde), gåmp (gump), gu°r

(gård), halm (halm), hals (hals), ham (ham), hamer (hammer),

hamp (hamp), hanske (handske), hare (hare), harm (harm),

hat, have (have), hawre (havre), hede (hede, oldn. hiti), hæjre

(hejre o: bromus), hæst (hest), himel (himmel), jårt (hjort),

jærne (hjærne), haven (hob), halm (holm), håw (hov), håmle

(humle), håmer (hummer), lmn (hund), hæk, hæl (hæl), hy

(høg), hør, how (hoj), howl (hovl), eile (igle), il (ild), eis (is),

kgm (kam), karm (karm), kat, kigert (kikkert), kæl (kjedel),

køwle (kjole), kove (kjæbe), kowt (kjæft), keler (kjælder), kæp

(kjæp), kærne (kjærne, oldn. kjarni), kifrdel (kjærtel), klamp

(klamp), klap (en klap), klat, klægt (klint), klægde (klinte),

klås (klods), klud (klud), klåmp (klump), knak (knage), knast,

knap, knewel (knevel), knihel (knippel), knyw (kniv), knou

(kno), knål (knold), knu°rt (knort), knøp (knub, o: en hugge-

blok), kåmen (kommen), kåst (kost o: cibus), koust (kost

o: scopæ), kram (kram o: jærnbånd), krans (krands), kres

(kreds), krou (kro o: ingluvies og taberna), krav (krog), kråp

(krop), kul (kulde), kore (kurv), kvist , ku0s (kås o: cours),

lave (lage o: saltlage), lap, las (las), li
e

(le), lej (leg), læm

(lem, oldn. hlemmr), lou (lo), låd (en lod o: jordlod), låk

(lok), lue (lue), læve (læbe), læk (læg, oldn. leggr), lu°s (lås),

mad (mad), mgr (marv), mave (mave), mask, mæjsel (mejsel),

merejan (merian), mød (mjød), måren (morgen), mouse (mose),

mun (mund)
,

mur (mur)
,

måne (måne)
,

måned (måned),

nader (nadver), nawle (nagle og navle), nage (nakke), natver

(naver, oldn. nafarr), næjl (negl), nojle (en nogle), nove (næve),

åt (od, odde), åder (odder), oul (ol), ourm (orm), oust (ost),

u°dig (otting), oun (ovn), park (park o : en dam), part (part),

pade (patte), pels (pels), pæn (pen), pænsel (pensel), pi (pig),

pæg (pind), pisk
,

pjalt (pjalt), plas (plads), plæjel (plejel),

plet, plåw (plov), påt (pot)
; pouse (pose), påst (post), pram

(pram)
,

projl (en prygl o : en tyk kjæp)
,
pru°s (prås)

,
pul

(puld), påg (pung), pons (punsch), pæl (pægel og pæl)
,
py°l

(pøl), py°s (pøs), rawn (ravn), ræt (ret), rovel (revle), ræg (ring),
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rak (rok), ru (rug), rok (ryg), roiv (ræv), ry (røg), sabdl (sabel),

selgt (salat)
,

sag (sang)
,

seddl (seddel)
,

seild (sele)
,

send

p

(senop), scejdd (en sigte), si
erp (sirup), skadd (skade o: pica),

skad (skade o: fortræd), skavdl (skagle), skamdi (skammel),

skagk (skank), skat
,
skou (sko), skåw (skov), skrelig (skrælling),

skyd (skygge), sladdr (sladder), slat (en sjat, en ringe levning),

show (slev o: en grydeske), slåmp (slump), smav (smag),

snabdl (snabel), snak , sny° (sne), sneild (snegl), snip, snåiv

(snog), såk (sok 1
), oldn. sokkr), spad (spade), spes (spids),

spenat (spinat), spord (spurv), stås (stads), stavd (stage), stak,

stål (stald), stagk (stank), staw (stav), stavdr (staver), stown

(stavn o: forstavn på et skib), sti
en (sten), steid (stige), stelk

(stilk), stjårt (stjært), stak (stok), stoul (stol), stålbd (stolpe),

stårk (stork), stårm (storm), stræg (streng), strimdl (strimmel),

stråp (strop), strøm (strøm), støp (stub), ståmp (stump), star

(stær o: sturnus), stowld (stovle), sult (sult), såm (sum), såmp

(sump), sut, svåmp (svamp), svan (svane), sved (sved), svæydl

(svingel), sour (en svær, oldn. svorSr), sværm (sværm), søyl

(syl), sæk, særk (særk), sy0 (sø), sy0m (en søm), sown (sovn),

tagd (en tak o: en stjært, et horn), tamp (tamp), tånd (tande),

tap, tarm (tarm), tavo (tave o: en trævl af hør eller hamp),

ti
en (ten), teisdl (tidsel), tidr (tiger), timd (time), timdjan (timian),

tip
,

tål (told o: en prop), tåp (top), tourn (torn), tåsk (torsk),

tåt (tot), travd (en trave), tråmf (trumf), trowl (trævl), tru°6

(en tråd), tud (tud), teld (tælle), tæskdi (tærskel), tøfol (tøffel),

tøst (tørst), tojld (tojle), åyd (unge), våld (valle), vånd (vane),

våg (vang), vandd (vante), varmd (varme), vask, væj (vej),

væst (en vest), veid (villie), væg (vind), værft (vinge), vægddr

(vinter), voun (vogn), val (vold o: en dæmning, et gjærde),

vejd (væge), velig (vælling), vow (væv), ogdl (yngel), om (orn),

u°l (ål), ånd (ånde), u°s (ås).

§ 123. Hvor der findes uoverensstemmelse mellem oldn.,

ældre og gi. (øst-)d. på den ene side og det nuvær. skriftspr.

på den anden, slutter sprogarten sig til oldn.-gl. d. Hankjon

x
) En sok på en hestefod.
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som i oldsproget ere således følgende ord: kål (et kuld) 1
),

led (led, oldn. Ii5r), læm, (et lem, oldn. limr), ly (et løg, oldn.

laukr), san (sand, oldn. sandr), sjal („skjold" o: en plet, jfr.

oldn. skjoldr), stæd (sted, oldn. staår).

§ 124. Hvor der findes uoverensst. mellem oldn. på

den ene side og ældre og gi. (øst-)dansk på den anden, slutter

sprogarten sig til gi. d. Hankjon ere tæn (tand, men oldn.

tonn
y
huk.) 2

), saiv (sav, men oldn. sog, huk.) 3
), hy0st (høst,

men oldn. haust, intk.), såmdr (sommer, men oldn. sumar,

intk.), sed (sæd o: semen, men oldn. så5, sæ5i, intk.)
4
), loy

(lyng, men oldn. lyng, intk.), ræjn (regn, men oldn. regn,

intk.), fråst (frost, men oldn. frost, intk.) 5
), vein (vin, men

oldn. vm, intk.) 6
), tu°r (tår, men oldn. tår, intk.).

§ 125. Afvigende fra oldn. ere følgende hankjonsord,

a) der i oldn. ere af hunkjon : bøst (børste)
,

die
l (del),

fru°o (fråde), grien (gren), hayk (hank), klou (klo), klow (klov,

oldn. klauf), kru°s (krås), logt (lugt), maygol (manke), stej

(steg) 7
), teno (tiende), tragt.

/3) der i oldn. ere af intetkjon: floud (flod), fourm (form),

galo (galde), vedo (hvede), kalk (kalk), kovlo (kjævle), kæro (kjærv),

!) Ældre d.: hak.
2
) Wimmer: „Navneordenes bojning i ældre dansk", § 53,

anm.
3
) „Kand oc en Øxe rose sig mod den, som hugger met
hende: Eller en saw traadze mod den, som sawer met
hannem". Esaias, 10, 15 (Ghr. His bibel).

4
) I ældre d. huk. (Wimmer: „Navneordenes bojning i ældre

dansk", §.34). Bornh. : huk. — GI. d.: hak.: „Jeg vil

gøre din Sæd saa mangfoldig, at hånd skal icke kunde
telis", 1 Mosebog 16, 10. — „I skulle Saa eders Sæd
forgeffuis, oc eders Fiende skulle opæde hannem", 3 Moseb.

26, 16 (Chr. IIIs bibel).

5
) I bornh. er „regn" og „frost" intk. — I gi. d. er „frost"

både hak. og intk.

6
) Ældre d. : intk.

7
) Bornh. : huk.



62

ku°l (kål), pourt (port), rieo (rede), raivnd (rogn), spån (en

spand), spåt (spot), strei (streg).

Til Hankjonnet horer spæjl (spejl) 1
).

B) Himkjon.

§ 126. Til Hunkjonnet høre ord, der betegne kvindes-

personer: brud (brud), du°dor (datter), drånly (dronning),

æygo (enke), fastor (faster), kæliy (kælling), maro (mare),

moudr (moder), måstor (moster), pejo (pige), søstor (søster),

ty0s (tøs).

Ord, der betegne mennesker i almindelighed ere regel-

mæssig af hak. (§ 119). Hunkjon ere dog pærsoun (person),

sladrd (sladre, én der løber med sladder), kujoun (kujon).

§ 127. Særnavne for hunnen blandt husdyr ere af hun-

kjon: an (and), ged (gjed), gylt (gylt o: en sogris), gu0s (gås),

hy0no (høne), kou (ko), kveio (kvie), sou (so).

§ 128. Af hunkjon ere endvidere følgende ord: abord

(aborre), agork (agurk), alon (alen), alok (allike), almonago

(almanak), ayst (angst), art (art), asko (aske), aveis (avis),

bal (ballie o: en vaskerballie), band (bane), bagd (bakke o: en

brødbakke)
,
pærgdmudo (bergamot)

,
blie (ble)

,
blæjn (blegn),

blåmd (blomme), blerd (blære), båv (bog), bålo (bolle), bord

(burre), bret (bredde), brægo (brikke), bræyo (bringe), bræygo

(brink), brou (bro), bogt (bugt), bulo (bule), byo (byge), bqygo

(bynke)
,

bøyro (byrde)
,

bøj (bøg)
,

bøyro (bør o : trillebør,

bærebør), bøso (bøsse), bydo (bøtte), båjo (bpje), bon (bon),

bono (bonne), båro (båre), dragt , dram (dram), duo (due),

dåk (dug, oldn. dogg), dågo (dukke), dvålo (dvale), dywdo

(dybde), døyno (dyne), dogp (dynge), dor (dor), du°so (dåse),

edok (edike), ej (eg, oldn. eik), ejo (ege o: hjulege), æy (eng),

fåmili (familie), fayst (fangst), fgro (fare og farve), fart (fart),

fgsto (faste)
,

febor (feber)
,

fcejl (fejl)
,

fino (figen)
,

feno

(finne), fjæl, fi
er (fjær), fiasko (flaske), fleiso (flise), fluo (flue),

x
) GI. d. : hak.: „Wi see nu igennem en spegel i it mørckt

Ord“, 1 Gorinth. 13, 12 (Chr. IIIs bibel).
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flogd (flynder)
,

flødd (fløde)
,

flojdd (flojte)
,

flu° (flå)
,

fragt

,

fragd (frakke), frønsd (fryndse), fry0 (en frø), får (fure), fer

(fyr o: fyrretræ), feid (fælde og fælge), fældd (fælled), færsdl

(færdsel), fy
0d (føde), gadd (gade), gavd (gave), jæjt (gigt),

jour (gjord), gær (gjær), glændd (glente), glæd (glæde), gly0d

{glød), graw (grav), griev (en greb o: møggreb), greld (grille),

greimd (grime)
,

grun (grund)
,

grydd (gryde)
,

gåggd (gynge),

havd (hage), hagd (hakke), handl (handel), harhd (harpe), hasd

(hase), haspd (haspe), hast , hawn (havn), hed (hede, oldn.

heidr), hæjld (hegle), hielsdn (hilsen, oldn. heilsa og oldn. kve5ja),

hæyd (hinde), jælp (hjælp), jærddr (en hjærter o: spillekort),

håwdd (hofte), housd (hose o : strømpe), hud (hud), hud (hue),

veild (hvile), vælig (hvælving), hyl (hyld), hyld (hylde), høyrd

{hyre), hæjde (hægte), hedd (hætte), hojdd (hojde), hu°n (hånd),

eddsk (irisk), eistdr (ister), jagt
,
jamdr (jammer), jold (jolle),

jour (jord), kafd (kaffe), kavd (kage), kamæjl (kamel), kano

(kande), kanoun (kanon), kant (kant), kqntnig (kantning),

kahd (kappe), kardd (karte), katøfdl (kartoffel), karus (karuds),

Jcasd (kasse), kasket (kasket), kæjld (kegle), kæjdo (kejte), keld

{kilde), kild (kile), kæg (kind), kiergd (kirke), kistd (kiste),

kedd (kjæde), kiernd (kjærne o: smørkjærne), kyld (kjølle),

klavd (klage), klæmd (klemme), klægd (klinge), klæggd (klinke

o: dorklinke)
,
klågd (klokke), kløddr (en kløver o: spillekort),

knivd (knibe), koudd (kode), kravd (krage), krambd (krampe),

ikri (krig), krægid (kringle), kround (krone), krogd (krukke),

kråmd (krumme), krøhd (krybbe), krogd (krykke), krøld (krølle),

kovd (kube), kuld (kugle og kule), kånst (kunst), kur (kur),

kvalmd (kvalme), kvart, kvent (kvint o : violinstrænge)
,
kværn

(kværn), kywsd (kyse), kyst,
kåjd (koje), kåvd (kåbe), lad (lade),

last (o: skibslast), læjsd (lektie), læn (lend), lowdr (lever),

lisd (lidse), leind (line, oldn. lfna), lend (linie), lest (list), lestd

(liste), låmd (lomme), låbd (loppe), loft (luft), lovd (luge), lur

{lur o: kort slummer), lus (lus), lojdd (lygte), logd (lykke og

løkke), ladd (lægte), lægdd (længde), lægd (længe), lægsdi

(længsel), lærd (lære), lærgd (lærke), lojn (logn), løvd (løve),

låvd (låge)
,

makræjl (makrel)
,

mald (malle o : en hægte-

krog), mark (mark o: ager), mark (o: pengestykke), mast

,
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mieniy (mening), muld (midte), mil (mil), milt (milt), mon åd

(mode), mul (muld), mult (mulkt), mus (mus), mønt (mynt),

moydd (mynte), melk (mælk), melgd (mælke o: avlestof i han-

fiske), møid (mølle), nat (nat), natur (natur), neldk (nellike),

nydo (nytte), nelo (nælde), næso (næse), nød (nød, oldn. hnot),

ny0d (nød, oldn. naud), nu°l (nål), glo (olie), årdon (orden),

pago (pakke), pand (pande), pælo (perle), pivo (pibe), pæyso

(pindse)
,

peind (pine)
,

plado (plade)
,

plgvo (plage)
,
playgo

(planke), plando (plante), poudd (pode), prægo (prikke), provo

(prøve), pudd (pude), pign (pæon), pæro (pære), pølsd (pølse),

pu°sko (påske), rad (rad), rgvo (rage), ramd (ramme), raylo

(rangle), rån (rand), ræjd (reje), ræjsd (rejse), ræm (rem), rien

(ren), ræno (rende), rændo (rente), rest
,

rowno (revne), risd

(ridse), røst (rist), rywo (rive), rou (ro), roud (rod), roud (roe),

rous (ros), rousd (rose), rosein (rosin), rådd (rotte), rudd (rude),

ruddr (ruder o: spillekort), ryid (rulle), råmbd (rumpe), rus

(rus), rusd (ruse), roygd (rynke), rægd (række), røst, ru° (rå),

saft, saw (sag), sald (salve), send (sene), sæy (seng), sej (si),

seid (side), sil (sild), sæygd (sinke), sjæl (sjæl), skal, skam

(skam), skansd (skandse), skie (ske), skik, skænd (skinne),

skywd (skive), skæbd (skjæppe), skøwrdd (skjorte), skåvd (skove),

skårbd (skorpe), skul (skovl), skreft (skrift), skrud (skrue),

skræk, skrænt (skrænt), skræbd (skræppe), skru0 (skrå),

skudd (skude), skofd (skuffe), skuldr (skulder), skyl (skyld),

skydd (skyttel), sku°l (skål), slet (slette), sloyd (slynge), slægt
,

slojfd (slojfe), slu° (slå), smedd (smedie), smidd (smitte),

smægd (smække), snaps, snærd (snare), snies (snes), snour

(snor), snubd (snude), sågd (sokke o : en kortskaftet strømpe),

soul (sol), sår (sorg), spar (spader o: spillekort), speiro (spire),

splæyt (splint), spoulo (spole), sprægo (sprække), sprojdd

(sprojte), stamd (stamme), stan (stand), stay (stang), stæmd

(stemme), stægo (stikke), stimd (stime), stiernd (stjærne), straf,

strgn (strand), strild (strigle)
,
strægd (strikke), stribd (strippe),

stråle (stråle)
,

stud (stue)
,

stun (stund)
,

stydd (støtte)
,

sobd

(suppe), svåld (svale), sveskd (svedske), sværdd (sværte), svy°vd

(svøbe), syd (syge), syldd (sylte), soy (synd), sevd (sæbe), tabæl

(tabel), tak (oldn. jDokk), tald (tale), tay (tang o: forceps),
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taygd (tanke), taskv (taske), tawld (tavle), tærs (terts), titI (tid),

ti
erd (tjære), tåwdd (toft), tåwdd (toft o: rorbænk, oldn. |Dopta),

tåmd (tomme), tran, tray (trang), trabd (trappe), trisd (tridse),

trou (tro)
,

tråmd (tromme)
,

tråsd (trosse)
,

trøynd (tryne),

træysdl (trængsel), tredd (trætte), trojd (troje), tu°sd (tudse),

tud (tue), toldpan (tulipan), tåyd (tunge), tvåy (tvang), tveil

(tvivl), tylt (tylt), toydd (tyngde), tæm# (tærne), torp (tønde),

tu0 (tå), tåvd (tåge), tu°rd (tåre), ovd (uge), uld (ugle), urt (urt

o: herba), vals (vals), vård (vare), vivd (vibe), vid (vidie),

værft (vinde), vibd (vippe), veisd (vise), visk, våm (vom), vu°rdd

(vorte), vrest (vrist), vru° (vrå), vogd (vugge), vægt, våw (våge),

dyk (ynk), æk (æg o: acies), eldd (ælte), ærd (ære), ært (ært),

y
0

(ø), y
0sd (øse), ojsd (øxe), u° (å), ån (ånd), u°rd (åre).

§ 129. Af hunkjdn ere som i gi. og ældre (øst-)dansk

nej (neg) 1
), søyn (syn, oldn. sjon, huk.) 2

). Hunkjdn er frem-

deles hæsd (hæs) 3
). — Hunk. ere bredd (et bræt), fyr (et fyr

o: pharus), smeild (et smil).

§ 130. Hvor det nuvær. skriftspr. -s fælleskjon er opstået

af oprind, intk. flt., afviger også sprogarten på en enkelt und-

tagelse nær (§ 134) fra det oprindelige og har ligesom i

reglen gi. d. hunkjdn 4
): bei (bi), gel (gjæld), jywl (jul), låw

(lov), låyd (lunge), Ion (Ion), mok (myg), sags (sax), sky (sky),

tay (tang o: alga), tæy (ting), tørd (tørv). — Herhen må
regnes sevd (siv, oldn. sef, intk.).

§ 131. Følgende oldn. hankjonsord ere i sprogarten af

huk.
:

fu°l (fold)
,

growt (grøft)
,

hard (harve)
,

hæjrd (hejre

o: ardea), houstd (hoste), kyl (kjøl), kly0d (kløe), knåp (knop),

kåp (kop), krqbd (krabbe), kraft, maddk (madike) 5
), maste

/maske), mu°dd (måde), ret (ret o: en ret mad), simd (sime) 6
),

x

) Wimmer: „Navneordenes bojn. i ældre d.“, § 51.
2
) GI. d.: „en syn“, 1 Moseb. 15, 1 (Chr. IIIs bibel).

3
) Vidensk. Selsk. Ordb. og Molbechs Ordb. have fællesk.

(en Hæs). Svend Grundtvigs Ordb. har fællesk. og intk.

(en og et Hæs).
4
) I bornh. er „bi“, „myg“ og „sky“ intk. — Ellers huk.

5
) Bornh. hak.
6
) Oldn. simi, hak. og sfma, intk. Ordet bor måske hen-

føres til § 130.
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skeliy (skilling) 1
), siæd (slæde), smuld (smule), spourd (spore),

spån, stel (sti), strywd (strube), sveid (svie), torp (tynge), væk

(væg). — Følgende oldn. intetkjonsord ere i sprogarten af

huk. : baw (bag)
,

lyd (lyd)
,

selgd (silke)
,

sny0rd (snøre)
,

urt

(urt o: ølurt, oldn. virtr), eskd (æske).

§ 132. Ved endel ord er den lydlige uoverensstemmelse

mellem den danske og den oldnordiske form af den be-

skaffenhed, at hin ikke kan antages at forudsætte denne.

Sprogarten har her huk. ved følgende ord: gneist (gnist),

gåmd (gumme), hægd (hikke), knudd (knude), løst (lyst), læygd

(lænke), magt, møyrd (myre), mavd (måge), sirivd (stribe),

størgd (styrke), sål, ty°md (tømme).

§ 133. Ved en del gamle låneord afviger kjonnet fra

oldn. Hunkjon ere larnbd (lampe), pris (pris), salmd (salme),

skard (skare), skould (skole). Nyere låneord, eller, hvad der

er ensbetydende hermed, ord, der gennem skriftsproget vedlige-

holdes i sprogarten, ere næsten altid huk.: dal ,
hald (hale),

hær (hær), sal (sadel), sal (sal), sæjr (sejr). Herhen kunne

måske enkelte af de § 131 nævnte ord (spourd,
hæjrd) regnes.

Huk. ere ligeledes ord, der kun i lånte udtryk bruges

i forbindelse med kjendeord eller med ejestedord (§ 137):

i
ed (ed), fred (fred), vål (vold, oldn. vald) 2

).

C) Intetkjon.

§ 134. Intetkjon stemmer temmelig noje overens med

almind. d. : bloud (blod), føl (føl), hus (hus), lam (lam), our (ord),

skørt (skjørt), vraw (vrag), øl o. fl. Hvor der fra gammel

tid findes uoverensst. mell. oldn. og dansk, slutter sprogarten

sig til det sidste: jornd (hjome), sy0m (et søm). Se §§ 124,

125, 131. — Hvor skriftspr.-s fællesk. er opstået af oprind,

intk. flt. har sprogarten i reglen huk. (§ 130). Dog er

nyivro (nyre) intk. som i oldn. — Hvor overg. til intk. først

i en sen tid er indtrådt i dansk, har sprogarten i reglen

x

) Hak. er dog sammens, toskeliy (toskilling), firskeliy (fir-

skilling) o. fl. — Undt. i
enostdskeliy (enesteskilling, huk.).

2
) Det hedder: goro i

ed (gjore ed); ha fred, fo fred, i fred

(have f., få f., i f.); mæ vål å magt (med vold og magt).
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bevaret de gamle kjon (§§ 123, 129). Dog er kys 1
), såwn

(sogn) 2
) intk. — Intk. er brøyn (bryn), mol (møl), lijivnsd

(lyn, lynild), hyvsn (hyben), slåvdn (slåen o: prunus), hæyssl

(hængsel), tånd (tone), tåw (tåge, støvsky)

3

).

§ 135. Vaklen mellem han- og hunk. findes ved følgende

ord: ask
;

hihsl (bibel), kærsst (kjæreste), kravs (krave), mavs

(mage), pil (pil o : salix), skovs (skjæve), skånsrt (skonnert).

A) Bojning i tre kjon.

§ 1 36. Tredie persons personlige stedord hedder i alle tre kjon

hak. han huk. hun intk. ded} de, ed.

§ 137. Hvor hak. og huk. i oldn. adskilles ved nn (hak.)

og n (huk.), er adskillelsen bibeholdt i sprogarten i følgende

tilfælde

:

a) Det første talord

oldn. hak. einn huk. ein intk. eitt

sejerøsk - ey (én) - i en - it

Anm. 1. Tidligere har hunkjonsformen været jæn eller

måske jen.

Anm. 2. Ved talord over 20 overholdes bojningen

temmelig noje især af de ældre: ey å tyvs (davsr

,

21 dage),

ien å trædvs {seisr

,

31 sider), han fulsr it å førs (han

fylder 41 år).

Anm. 3. Biordet „end“ sammensmelter med talordet

„én“ (end én o: endnu én, én til) og bojes

hak. iyney å
) huk. eni en intk. ednit

x
) Oldn. koss, hak. GI. d.

:
„en kyss“, Rom. 16, 16 (Ghr. IIIs

bibel). Bornh. hak. — I kjælende tale til born er ordet

dog hak. i sejerøsk.
2
) GI. d., sjællandsk, bornh. : huk.

3
) Bruges ved siden af tavs (§ 128). — „Men der gick it

Taag op aff iorden 44

,
1 Moseb. 2, 6. — „hans skin

bryder igennem taaget“, Job, 37, 11 (Ghr. IIIs bibel).

— Jfr. udtr. gå i tåget, hen i tåget.
4
) Accent på sidste stavelse.
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p) Kjendeordet

hak. ir\ (en) huk. en

y) Ejestedord

intk. ed

oldn. hak. mfnn huk. min intk. mltt

sejerøsk meri (min) mein (§ 59) mit

oldn. |3mn {nn J)Itt

sejerøsk deri (din) dein dit

oldn. sinn sm Sltt

sejerøsk seri (sin) sein sit

Den svækkede form

hak. miri (min) huk. men intk med

diri (din) - den - ded

siii (sm) - sen - sed

En gjensidig indvirkning må have gjort sig gjældende

mellem talordet („én“) og ejestedordet („min a
), mellem kjende-

ordet („en“) og ejestedordets svækkede form. I nedenstående

skema angiver rækken I de ad lydlig vej udviklede former, og

rækken II de ved analogi dannede former 1
).

I efi > II meri (deri, seri)

mit (dit, sit) > it

miri ^U) > i*l

en > men (den, sen)

ed i> med

d) Andre kj onsbo
j
elige ord.

hak. vægiri (hvilken) huk. vægdn intk. vægdd

mejiii (megen) mejdn mejdd

nu°iri (nogen) nu°9n nu°dd

- æjiri (egen) æjdn æjed

æriiii (ingen) æridn edd

3
) Uberørte af analogidannelsen ere de usvækkede hunkjons-

former i
en, mein. I sjællandske sprogarter derimod findes

foruden krydsningsformer som de sejerøske tillige hun-

kjonsformen mien (ved ligedannelse med i
en). Lyden

i
e svarer i sjællandsk som i sejerøsk til skriftspr. -s lange e,

men ikke til skriftspr.-s lange i. — I nogle egne af Sjæl-

land findes intetkjonsformen i
e
t, i andre findes it.
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Anm. 1. Intetkjonsformen edd er sjælden; den høres

kun i stående forbindelser: fu°, ha få edd (at få, have for

intet o: gratis). Istedenfor intetkjonsform bruges edd nu°dd

(ikke noget), æridn tæg (ingen ting).

Anm. 2. Istedenfor hankjonsformerne vægt^, mejig o. s. v.

høres nu ofte især af de yngre vægdn, mejdn o. s. v. De

øvrige tillægsord paa -dn (§ 142) have ingen særlig hankjons-

form, men det er sandsynligt, at den er forsvunden i en ikke

fjærn fortid. En levning er tilbage i ordsproget ig liid våvig

æ bæddr en ig stour dåvig (en lille vovende 1

)
er bedre end

en stor doven).

B) Bojning i to kjon.

§ 138. Når de ovenanførte tilfælde (§§ 136— 37) und-

tages, er kjbnsbojningen ganske som i skriftspr. Intetkjons-

formen tilfojer t eller 6.

vu°r (vor)

jier (eders)

dæn (den)

dænd (denne)

vær (hver)

adn, andn (anden)

Det hedder

— huk. enadn 2
).

intk. vu°rt

- jiert

- ded

- dedd

- vært, vær

Svækket form vår intk.

— jær

— dæn

vårt, vår

jært
,
jær

de, ed

- adnt, and6

hak. igadn
,

ignadn (hinanden
,

hverandre)

Intk. iriqdnt, ignqdnt, enadnt

3

).

§ 139. Intetkjonsformen tilføjer t uden kvantitetsforandring

:

al (al) — intk. alt, har — bart
, biej (bleg) — blejt

;
biæg (blind)

— blægt, broun (brun) — brount, dru (droj) — drut^)
,
dåm

(dum) — dåmt, dyw (dyb) — dyivt, døyr (dyr) — døyrt, dow

(døv) — dowt, fein (fin) — feint, flad (flad) — flat, ful (fuld)

— fult, fæl (fæl) — fælt, gal (gal) — galt, gamdl (gammel)

— gamdlt, gu°l (gold) — gu°lt, gråw (grov) — gråivt, gron

x
) o: rask, resolut.

2
) Bruges iflæng med igandrd, ignandrd, enandrd.

3
) F. ex. snou sæj dm ignadnt (at sno sig om h. o: at

sammenfiltres).
4
)

o: som der er forslag i: drut bry° (drojt brød).
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(gron) — gront, gul (gul) — gult
,
hal (halv) — halt, hiel (hel)

— hie
lt, hies (hæs) — hiest, hoj (hoj) — hojt, jown (jævn)

— jownt, klar (klar) — klart, klåv (klog) — klåvt, ku°l (kold)

— ku°lt, krårn (krum) — kråmt, kon (kjon) — kont
,

law

(lav) — lawt, len (lind) — lent, loun (lun) — lount, ly°s (løs)

— ly°st, mawdr (mager) — mawdrt, mil (mild) — milt, my0rk

(mørk) — my0rgt, næm (nem) — næmt, un (ond) — unt, pæn
(pæn) — pænt, rayk (rank) — vaygt, rar (rar) — rart, rien

(ren) — rient, ri (rig) — rit, run (rund) — runt, san (sand)

— sant, sæj (sejg) — sæjt, si
en (sen) — si

ent, skarp — skarbt

,

skær (skjær) — skært, skow (skjæv) — skowt, spes (spids)

— spest, stæjl (stejl) — stæjlt, styw (stiv) — stywt, stour (stor)

— stourt, stram (stram) — stramt, stærk — stærgt, sun (sund)

— sunt, sur (sur) — surt, svåw (svag) — svåivt, svåy (svang)

— svåyt, svær (svær) — svært, tam (tam) — tamt, trawl

(travl) — trawlt, tyk — tygt, toti (tync0 — tdyt, tor (tor)

— tort, usol (ussel) — usolt, varm (varm) — varmt, vil (vild)

— vilt, væy (vind) — vægt, vær (værd) — vært, y°m (øm)

— y
0mt. — Afvigende fra skriftspr. høre herhen lilo (lille)

— intk. lildt. — Det hedder mou (moden) — intk. mout,

Stødtone kan indtræde i synal — intk. smalt, sval (sval)

— svalt (ved siden af smalt, svålt). Stødtonen tabes i vid

(hvid) — intk. vit (§ 140, 8).

§ 140. Selvlydsforkortelse (oprind, kort eller forkortet

selvlyd) indtræder i intetkjonsformen, i enkelte tilfælde for-

bunden med forandring i kvalitet og med stødtonetab.

a) Foran ri: hu°r (hård) — intk. hart, sourt (sort)

— intk. sårt.

ft)
Foran yt (skriftspr. ngt): lay (lang) — layt, vray

(vrang) — vrayt, åy (ung) — åyt, tåy (tung) — tåyt, stræy

(streng) — stræyt.

y) Foran mt : tårn (tom) — tåmt, slæm (slem) — slæmt.

8) Foran t (oldn. tt) indtræder som i skriftspr. selvlyds-

forkortelse ved ou, y
0

,
langt ø, i

e
,
langt e (skriftspr. langt o,

0 ,
e, §§ 34, 48, 64, 65): gou (god) — gåt, dy°d (død) — døt,

ry°d (rød) — røt, blød (blød) — bløt, sød (sød) — søt, bried
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(bred) — bret, vrjed (vred) — vret, hed (hed) — het, fed

(fed) — fet. — Det hedder spæ (spæd) — intk. spæt

eller spæt.

§ 141. Lang selvlyd (eller tvelyd) beholdes i intetkjons-

formen foran t (= oldn. tt) ved u°, ei, øy (skriftspr. langt å,

i, y, §§ 61, 59, 57): blu0 (blå) — intk. blu°t, gru0 (grå)

— gru°t, ru0 (rå) — ru°t, skru0 (skrå) — skru°t l
), smu° (små)

— smu°t, vu°d (våd) — vu°t, frej (fri) — frejt, vej (vid) — vejt,

sej (sid) — sejt, nøy (ny) — nøyt.

Det hedder lyws (lys) — intk. lywst.

§ 142. Tillægsord på -dn (skriftspr. -en) — på en enkelt

undtagelse nær (§ 139) de samme som i skriftspr. — have

bevaret den Oprind, intetkjonsform på -dd (gi. d. -et) : åvdn

(åben) — intk. åvdd, dåvdn (doven) — dåvdd, boldn (bullen)

— boldd
,

låvdn (lådden) — låvdd, låygdn (lunken) — lårigdd,

mudn (muggen) — mudd
,

moldn (mullen) — moldd 2
), nøjdn^

(nøgen) — nøjdd
,

råddn (rådden) — råddd, sviedn (sveden)

— sviedd, uldn (ulden) — uldd, viesdn (vissen) — viesdd. —
Former på -dnt begynde at optages fra skriftspr.

C) Mangel af kjonsbojning.

§ 143. Herhen høre som i skriftspr. tillægsord, der

ende a
) på d (skriftspr. e) — dog med en enkelt undtagelse,

(§ 1 40) — : y
0d (øde), bag? (bange)

,
lid (lige)

, /3) på t : let

,

fast, halt (halt). Endvidere høre herhen tillægsord, der ende

y) på -dd, hvilken endelse svarer såvel til skriftspr.-s -et som

til skriftspr.-s -ig: skaldd (skaldet), sprawldd (spraglet), mawldd

(magelig)
,

tåwldd (tåbelig). — Kjonsbojning mangler ligeledes

glad (glad).

§ 144. Tillægsord på sk kjonsbojes ikke: bjesk (besk),

fæsk (færsk)
,

hask (harsk)
,

låmsk (lumsk)
,

rask
,

svejnsk

(svinsk).

x
) Ligeledes skru°s (skrås, bio.), po skru°s (på skrås).

2
) moldd bry0 (mullent brød).
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c) Talbojning.

A) Navneord.

§ 145. Navneordenes flertalsform dannes som i skriftspr.

af entalsformen ved tilfojelse a
)

af r, dr eller /3) af d eller

y) af n eller 8) uden tilfojelse,

a) Flertalsform ved tilfojelse af r, dr.

De navneord, der i skriftspr. danne flertalsform ved til-

fojelse af r, er eller e, og hvis entalsform (i sprogarten) ikke

ender på r, tilfoje på få undtagelser nær r, dr i flt. Exx.

blerd (blære) — flt. blerdr, båygd (bunke) — båygdr
,

buid (byld)

— buldr, beldd (bælte) — belddr, flak (flok) — flågdr
,

gild

(gilde) — gildr, gæst (gjæst) — gæstdr, hard (hare) — hardr,

houdd (hoved) — houdddr, hat — haddr, hæst (hest) — hæstdr,

hol (hul) — holor, kat — kaddr, kæp (kjæp) — kæbdr, lojdd

(lygte) — lojdor, lævd (læbe) — lævdr, pæydr (penge), sags

(sax) — sagsdr, skavdd (skaft) — skavddr
,

skørt (skjørt) —
skørddr, son — sondr, væn (ven) — vændr.

Hvor flt. i skriftspr. dannes uden tilfojelse, slutter sprog-

arten sig regelmæssig dertil. Endelse r, dr få dog fæjl (fejl)

— flt. fæjldr, knæ (knæ) — knær
,

stru° (strå) — stru°r,

bry0 (brød) — bry0r
,

tru (trug) — trur. Det hedder ræjn

(regn) — flt. ræjndr.

/S) Flertalsform ved tilfojelse af d.

Herhen høre de navneord, der i skriftspr. danne flt. ved

tilfojelse af e, og hvis entalsform (i sprogarten) ender på r:

dvær (dværg) — flt. dværd, gu°r (gård) — gu°rd.

De navneord
,
hvis entalsform (i sprogarten) ender på rd

(skriftspr. rv), tabe i flt. stødtonen (§ 146): kord (kurv) —
flt. kord, spord (spurv) — spord.

y) Flertalsform ved tilfojelse af n.

Herhen høre kun de to ord ojd (oje) — flt. ojdn, glar-

oidn (glarojne), y
0rd (øre) —

• y
0rdn 1

).

x
) eller ojnd, y

0rnd (§ 5).
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d) Flertalsform uden tilføjelse.

Det er på de ovennævnte undtagelser nær de samme no.

som i skriftspr., for den allerstørste del intetkjonsord. Exx.

ar (ar), bien (ben), bær, bu°n (bånd), doun (dun), dyipr (dyr),

føl, grojn (gryn), jywl (hjul), hourn (horn), kar, lam (lam),

lyws (lys), læs, lu°r (lår), our (ord), par, ry0r (rør), skæy

(skind)
,

svein (svin)
,

sy0m (søm), su°r (sår), tal, væs (vers),

æk (æg), u°r (år), barn (barn) — flt. born. — Herhen høre

bæst (bæst o : hest) *), låt (et lod o : blylod).

Endvidere høre som i skriftspr. herhen hankjonsordene

skou (sko), man (mand) — flt. mæn, hunkjonsordene gu°s

(gås) — flt. gæs, lus (lus), mus (mus) ent. og flt., mil (mil).

Fremdeles høre herhen en del ord, der almind. bruges

som samlingsnavne: fisk, u°l (ål), tåsk (torsk), sil (sild)
2
),

ly (løg)
3
), sti

en (sten) 4
), mok (myg), tørd (tørv).

§ 146. Stødtone forsvinder som i skriftspr. i flertals-

formen
:

griev (en greb o : møggreb) — flt. grievdr, skie (ske)

— skiedr
,

tru06 (en tråd) — tru0ådr, hud (hud) — huddr,

klud (klud) — kludsr, bu°d (båd) — bu°ddr, bråt (en bråd) —
bråddr

, rok (ryg) — rogdr, glåk (glug) — glågdr, væk (væg)

— vægdr, kråv (krog) — kråvdr, hy (høg) — hydr, how (hoj)

— howdr, tyw (tyv) — tywdr, knyw (kniv) — knyivør, voun

(vogn) — vounsr, blæjn (blegn) — blæjnsr, hawn (havn) —
hawnør

,
nawn (navn) — nawnor

,
fawn (favn) — fawndr,

ful (fugl) — fuldr, skul (skovl) — skuldr, gaivl (gavl) — gawldr,

trowl (trevl) — troivldr
,
ræm (rem) — ræmdr

,
såm (sum)

— såmsr
,
kåm (kam) — kåmdr

,
sy0m (en søm) — sy0mor,

klåmp (klump) — klåmbsr, tråmf (trumf) — tråmfdr, bræms

(brems) — bræmssr, bon (bon) — bondr, rien (ren) — riendr,

hun (hund) — hundr
,

lan (land) — landr
,

broy (brønd) —
broydr, pæy (pind) — pæydr, påy (pung) — påydr, ræy (ring)

J
) Som skjældsord hedder flt. bæstdr.

2
) Et flt. sildr høres undertiden (§ 149).

3
) Undertiden høres et flt. lyr.

4
) Men sti

endr (testiculi). Ligeledes i talemåden to hu°rd stiendr

maldr edd gåt samdi (to hårde stene male ikke godt sammen).

6
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— rægor
, æg (eng) — ægør

,
dræri (dreng) — drægør, gag

(gang) — gggdr, vå

g

(vang) — vågor, mågk (munk) — måggor,

bcegk (bænk) — bæggor, kant (kant) — kandor, klægt (klint)

— klægdor, krans (krands) — kransor
,
kånst (kunst) — kånstor,

søyl (syl) — søylor, hæl (hæl) — hælor, stoul (stol) — stoulor,

nu°l (nål) — nu°lor
,
hyl (hyld) — hyldr, tral (trold) — trålor,

valp (hvalp) — valbor
,

pjalt (pjalt) — pjaldør
,

stelk (stilk)

— stelgor
,

kal (kalv) — kgldr
,
halm (holm) — hålmdr, urt

(urt) — urdor
,
part (part) — pardor, stjårt (stjært) — stjårdor,

mark (mark o: ager) — margsr, særk (særk) — særgdr, stårk

(stork) — stårgdr
,

arm (arm) — armør
,

las (las) — lasdr
y

bu0s (bås) — bu°sdr, lu0s (lås) — lu°sdr
y

greis (gris)-— greisdr
y

hus (hus) — husdr
,

snies (snes) — sniesør
y
koust (kost o: feje-

kost) — koustdr og fl.

Ligeledes mur (mur) — murø
,

nar (nar) — nard, dor

(dor) — dørd, snour (snor) — snourd, bour (bord) — bourd
y

awdr (ager) — awrd, svåwdr (svoger) — svåivrd og fl.

Anm. 1. Ved bortkastelse af det udlydende d (§ 5) kunne

navneord, hvis entalsform ender på r og mangler stødtone,

få flt. = ent. : vær (vædder) — flt. værd
,
vær

;
hamdr (hammer)

— flt. hamrd, hamdr
;

såmor (sommer) — flt. såmrd, såmor
\

kelor (kjælder) — flt. kelro, kelor.

Anm. 2. Navneord, hvis flertalsforms efterlyd i oldn. er

en medlydsforbindelse, have som i skriftspr. i reglen stødtone

i flt. (§ 149). Stødtonen tabes dog i næjl (negl) — flt. næjlor,

fægdr (finger) — fægro ,
vægdor (vinter) — vægdro

,
gly°d

(glød) — gly0or, sæg (seng) — sægor, ært (ært) — ærdor. —
Det hedder brouor (broder) — brdjro.

§ 147. 1 en del tilfælde indtræder selvlydsforlængelse i flt.

a) Foran d (skriftspr. d): blad (blad) — flt. blador, fad

(fad) — fador, rad (rad) — rador
,
smed (smed) — smedor,

led (led) — ledor, låd (en lod o: jordlod) — lådør.

(3) Foran v, j (skriftspr. b, g, v): skaiv (skab) — skavor,

skiw (skib) — skivor, daw (dag) — davør, sato (sag og sav)

— sgvør, snåw (snog) — snåvør, stato (stav) — stavør, grato

(grav) — gravør, plåtg (plov) — plåvor, skåtv, skåw (skov)
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— skåvdr
, båw (bov) — båvdr

,
håw (hov) — håvdr

,
vow

(væv) — vovdr, row (ræv) — rovdr, strei (streg) — strejdr.

f) Foran l (skriftspr. 1, ri): skal — flt. skaldr, kal (karl)

— kaldr.

§ 148. Stødtone beholdes som i skriftspr. i flt.,' hvor

rodselvlyden er og allerede i ældre d. var udlydende: bøy

(by) — flt. bøyr
,

sy0 (sø) — sy0r, li
e (le) — li

er, u° (å)

— u°r, slu° (slå) — slu°r, vru° (vrå) — vru°r
,

brou (bro)

— brour, tu0 (tå) — tær, ru° (rå) — rær, kou (ko) — ky0r,

sou (so) — sy0r, klou (klo) — kly0r
,

lou (lo) — •lour,

skru0 (skrå) — skruPr, fry0 (en frø) — fry0r, bei (bi) — beir,

sky (sky) — skyr, træ (træ) — trær, knæ (knæ) — knær,

stru0 (strå) — stru°r, knou (kno) — knour, sei (si) — seir,

bli° (ble) 1
)
— blier. — Det hedder krou (kro o: fuglekro og

værtshus) — flt. krour.

Ved ligedannelse med de hernævnte flertalsformer findes

stødtone i bry0r (brød, flt.), trur (trug, flt.)
2
). Flertals-

formerne med r må her være dannede efter at rodselvlyden

ved tabet af 5 og g var bleven udlydende. Sammenlign

skie
,
oldn. skei5, huk. — flt. skie9r (uden stødtone, § 146) 3

).

§ 149. Hvor flertalsformen i oldn. består af én stavelse

(tredie stærktbojede klasse)
,

er stødtonen som i skriftspr.

i reglen (§ 146, anm. 2) bevaret: foud (fod) — flt. føfør,

oldn. fætr, roud (rod) — røddr, oldn. rætr, nød (nød o: nux)

— nøfør, oldn. hnøtr, ej (eg) — efor, oldn. eikr, båv (bog)

— bøjdr

,

oldn. bækr
,

bund (bonde) — borpr (bønder),

oldn. bændr, an (and) — ændr (ænder), oldn. endr, hu°n

(hånd) — hændr, oldn. hendr, teen (tand) — tændr, oldn. tennr,

stay (stang) — stæydr

,

oldn. stengr, tay (tang) — tærpr,

oldn. tengr. Herhen høre meddr (midder)
,

gneddr (gnidder

o: luseæg).

§ 150. Afvigende fra skriftspr. findes stødtone i ged

*) Men oldn. knui, sfa, blæja.
2
) Ent. bry0

,
tru.

3
) Ligeledes lyr (løg, flt.), men hydr (høge), §§ 145, 146.

6*



76

(gjed) — flt. geddr 1
), oldn. geitr, nat (nat) — neddr

,

oldn.

nætr, du°ddr (datter) — døddr, oldn. dætr) 2
); nej (neg, huk.)

— nejdr, kæg (kind) — kærpr, oldn. kinnr; rændr

,

oldn. rendr 3
).

Stødtone har brøgst (bryst) — flt. brøgstdr (jfr. § 148),

blåmst (blomst) — flt. blåmstdr (§ 152).

§ 151. Omlyd findes gjennemgående som i skriftspr.

(§§ 148— 50). Fra flertal er som i skriftspr. omlyden trængt

ind i ental i næjl (negl) — flt. næjldr, men oldn. nagl — flt.

negl; nød (nød o: nux) - - nøddr, men oldn. hnot — hnøtr;

glg0d (glød) — glg0dr, men oldn. glo5 — glæSr; brøgn (bryn),

men oldn. brun — brynn. Desuden teen (tand) — flt. tændr
,

men ældre d. tan — flt. tændær; bu°n (bånd), ent. og flt.,

men oldn. band — flt. bond 4
). — Omvendt er som i skriftspr.

entallets selvlyd trængt ind i flertalsformen i mus (mus), lus

(lus), ent. og flt., men oldn. mus — myss, lus — lyss.

*) Kun som skjældsord. Som navn på dyret hedder flt.

geddr, men må i dette tilfælde betragtes som lånt form.

Der findes ingen gjeder pa Sejerø.

2
) Endnu i Ghr. IIIs bibel: døtter; flt.

3
) Wimmer: „Navneordenes bojn. i ældre d. § 46— 56. —
rån (oldn. rond) betyder en stribe, særlig en vævet stribe

i toj; flt. deraf er råndr. Denne flertalsform bruges også

om de røde årer på halvmodne bygkjærner: kourndd

stu°r i di rg0d råndr (kornet står i de røde r.). — Be-

tydning „yderste kant“ er lånt og hedder derfor ran.

— Flt. rændr bruges næsten kun om striber af fedt eller

snavs på klæder eller husgeråd: møgrændr (møg-r.).

— Flt. af strgn (strand) vil hedde strandr
,

når der er

anledning til brug af flertal. — far (fader), moudr (moder)

mangle flt. — Flt. bøddr (bøder, oldn. bætr) er lånt.

Det samme er tilfældet med flt. af bøj (bøg)
,

oldn.

bækr, flt. — Hvor lydforbindelsen er uimodtagelig for

stødtone
,

bliver den etymologiske sammenhæng ukjende-

lig: vrest (vrist) — flt. vrestdr, oldn. ristr, flt.; søstdr

(søster) — flt. søstrd, søstdr (§ 5), oldn. systr, flt. Endnu
i Ghr. IIIs bibel hedder flt. søster.

4
) Der kan undertiden høres et ent. rød (rod), men almind.

har formen aldrig været.
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§ 152. I et enkelt tilfælde er som i skriftspr. en form,

der oprind, var fælles for begge tal, bleven opfattet som en

blot flertalsform, hvilket har givet anledning til dannelsen af

en særlig entalsform : blåmstdr (blomster) — ent. blåmst
,
huk.,

men oldn. blomstr, ent. og flt. — Den stødtonede flertalsform

bevarer mindet om det oprind, forhold (§ 149, jfr. § 146).

— På samme måde er af flt. flbydr, ftbyrd (§ 5) opstået ent.

ftdyd
,
huk. (en flynder) 1

).

B) Stedord og tillægsord.

§ 153. Stedord og tillægsord talbojes i alt væsentligt

som i skriftspr.
,

i flt. tilfojes d : mend (mine)
,

dend (dine),

send (sine), våre (vore), jærd (eders) 2
) ,

vægd (hvilke)
,

nu°nd,

nu°dn (nogle), æjnd
,

æjdn (egne), ærpid
,
ærpn (ingen) 3

), di

(de) — svækket form di — disd (disse) 4
). — Ligeledes brat

— flt. bradjd
, fast — fastd, hask (harsk) — liaskd

,
knap —

knabd
,
met (mæt) — medd, rask — raskd

,
tyk — tygd.

Anm. 1. Som i skriftspr. indskydes d i andrd ,
andjdr

(andre), jfr. § 160. Ligeledes iyandrd
,
ir\anddr — iynandrd

,

iynanddr — enandrd
} enanddr (hinanden, hverandre), §§ 5, 137.

Anm. 2. Det oprind, lydforhold er bevaret i gal (gal)

— flt. galnd
,
galdn 5

), gi. d. galen — flt. galne.

§ 154. Stødtonen tabes som i skriftspr. i flt. (jfr. § 146):

fed (fed) -— flt. fedd
,

hed (hed) — hedd
,

sød (sød) — sødd,

blød (blød) — blødd, vu°d (våd) — vu°dd, vid (hvid) — vidd
,

sæj (sejg) — sæjd
,

hoj (hoj) — hdjd
,

biej (bleg) — blejd
,

klåv

(klog) — klåvd
,

styw (stiv) — stywd
,

tåm (tom) — tåmd,

ifm (øm) — y°md, slæm (slem) — slæmd
,
tam (tam) — tamd

,

broun (brun) — bround
,

gron (gron) — grond
,

kon (kjon)

J

) Gammeldags. Nu mest flønd — flt. fløndr.
2
) Det synes at være oprind, svækkede former (§ 137).

3
) Se § 5.

4
) Istedenfor dænd (denne) siges almind. dænd herd

,
dænd

herdn
,
dænd hæsdn, dænd hcesdns — flt. di herd

,
di herdn,

di hæsdn, di hæsdns.
5
) galnd kaddr fo rovdd skæy (gale katte få revet skind).
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— kono
,

rien (ren) — rieno
,
un (ond) — und, blæy (blind)

— blærid
,
toy (tynd) — torp, tåy (tung) — tårid, stræy (streng)

— strærp
,

vrag (vrang) — vrarp
, jown (jævn) — jdwnd,

rarfk (rank) — rarigd
,

al (al) — glo, hul (hul) — huld, gul

(gul) — guld, hie
l (hel) — hie

lo, ful (fuld) — fuld, mil (mild)

— mild, hal (halv) — hald, ku°l (kold) — ku°lo, stæjl (stejl)

— stæjld, trawl (travl) — trawld, stålt (stolt) — ståldd, klar

(klar) — kigro, døyr (dyr) — døyrd
, stour (stor) — stourd,

hu°r (hård) — hu°ro, sourt (sort) — sourdo, varm (varm) —
vgrmo, lyws (lys) — lywso, ly0s (løs) — ly0so, hies (hæs) —
hieso

,
biesk (besk) — biesko

,
låmsk (lumsk) — låmsko , tret

(træt) — tredo
,

slet (slet o: jævn, glat) — sledo
,

ret (ret)

— redo, våmol (vammel) — våmlo, mawor (mager) — maivro,

snowor (snever) — snowro
,
vewor (væver) — veivro 1

). — Lang

selvlyd er beholdt i tor (tor) — flt. toro.

Anm. Naar det udlydende o bortkastes (§ 5), kunne

tillægsord, hvis entalsform mangler stødtone, blive ens i begge

tal (§ 153; jfr. § 146, anm. 1): gamol (gammel) — flt . garnlo,

gamdl-, usol (ussel) — uslo, usol. — Herhen høre ord på -on\

åvon (åben) — flt. åvno åvon o. s. v. (§ 142).

§ 155. Hvor rodselvlyden ved medlydstab er bleven ud-

lydende, forsvinder ligeledes stødtonen i flt.: bried (bred) —
brieo, vried (vred) — vrieo, ry0d (rød) — ry0o, dy°d (død) —
dy0o, spæ (spæd) — spæo, vei (vid) — veio, sei (sid) — seio,

ri (rig) — rid, gou (god) — gouo, mou (moden) — mouo, dru

(droj) — druo.

§ 156. I en del tilfælde indtræder selvlydsforlængelse

i flt. (jfr. § 147).

«) Foran d (skriftspr. d): flad (flad) — flt. flado, glad

(glad) — glado.

x
) Stødtone beholdes i flt. som i skriftspr. i sembol (simpel)

— flt. semblo
,

sembol-, dåwolt (dobbelt) —
- flt. dåwoldo,

dåwolt; æggol (enkel), spæygol (spinkel), sværpi (svimmel),

dåygol (dunkel), skælmsk (skjælmsk), ægol (ækel), elændod

(elændig), arod (arrig), karod (karrig).
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|3) Foran v (skriftspr. b, v) : dijw (dyb) — flt. dyvd, gråiv,

gråw (grov) — gråvd
,

dow (døv) — dovd
,

skow (skjæv) —
skovd, laip (lav) — lavd.

y) Foran l: smal — flt. smald
,

svål (sval) — svåld.

Ligeså gal (gal) — flt. galnd (§ 153).

d) Foran r: bar — flt. hard.

Desuden forekommer forlængelse i flt. i en del tilfælde,

hvor ent. nu har kort selvlyd, men hvor den antagelig i

en nær fortid har været lang (.§§ 79, «; 74, y): let — flt.

ledd
,

tet (tæt) — tedd
,

skarp — skarbd
,

stærk — stærgd.

— Det hedder spes (spids) — flt. spesd.

§ 157. Talbojning mangle tillægsord med oprindelig

udlydende rodselvlyd 1
): frei (fri), nøy (ny), blu0 (blå) o. fl.

(§ 141). — Ubojelige ere ord på 9: bayd (bange).

Anm. Ved bortkastelse af udlydende d (§ 5) kunne til-

lægsord på ~9d (§ 143) blive uforandrede i flt.: ard

6

(arrig)

— flt. arddd, ard

6

;
færd

6

(færdig) — færddd
,
færd

6

;
bråvdd

(broget) — bråvddd, bråvdd.

d) Gradsbdjning.

§ 158. Sammenligningsgraderne dannes som i skriftspr.

ved tilføjelse af -ørø, -rd (comparativ) og -9st, -st — flt. -dstd

(superlativ) — ved udeladelse af det udlydende 9 (§5): -9r, -r;

-dst, -st. — Ex. rask — raskdrd — raskdst (raskere, raskest).

§ 159. Comparativ taber stødtonen som i skriftspr.:

dåm (dum) — dåmdrd, bried (bred) — briedrd, vid (hvid) —
viddrd, tåg (tung) — tågdrd

,
ku°l (kold) — ku°ldrd, vei (vid)

— veidrd
,

teit (tidt) *— teidrd o. s. v. (jfr. §154). — Stødtonen

tabes ligeledes i frei (fri) — freidrd, nøy (ny) — nøijdrd. —
Selvlydsforlængelse indtræder som ved flertalsdannelsen (§ 156):

flad (flad) — fladdrd
,

law (lav) — lavdrd, smal — smaldrd,

skarp — skarbdrd, stærk — stærgdrd
,
spes (spids) — spesdrd,

let — leddrd.

Anm. 1. Selvlydsforkortelse indtræder i slæm (slem) —
slæmdrd, kon (kjon) — kondrd eller kondrd (§ 160).

x

)
Jfr. skou (sko), no., flt., samt § 148.
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Anm. 2. Stødtonen beholdes ved blu0 (blå) — blu0ro
,

blu°r o. s. v. (§§ 157, 141).

Anm. 3. Comparativendelsen bortkastes almind. efter r :

bar — hojere gr. baro
,
bar (§ 5), rar (rar) — raro

,
sur (sur)

— suro
,

tor (tor) — tord, svær (svær) — sværd
, døyr (dyr)

— cløyrd
,

hu°r (hård) — hu°ro
,
mawor (mager) — matard f

snart (snart) — snaro.

§ 160. Imellem yr (skriftspr. nr, oprind, nnr), Ir (oprind,

lir) indskydes som i skriftspr. d: mæridrd
,

mæydor (§ 5,

mindre), eldrd
,

éldor (ældre). — Indskud af d forekommer

desuden i kon (kjon) — hojere gr. kondro, kondor (ved siden

af kondro, konor).

§ 161. Stødtonede comparativformer : helor (heller, oldn.

heldr), mier (mere, oldn. meir), for (for, oldn. fyrr), bædor (bedre,

oldn. betr), vær (værre, oldn. verr), læyor (længer, oldn. lengr).

§ 162. Ved superlativformerne er skjellet mellem oprind,

-est og oprind, -st endnu kjendeligt, idet stødtonen mangler i

første tilfælde, men kan indtræde i sidste. Stødtone mangler i

ry0d (rød) — hojeste gr. ry0ost, bried (bred) — brieost, glad

(glad) — gladost, flad (flad) — fladost, fed (fed) — fedost,

hed (hed) — hedost, vu°d (våd) — vu°dost, vid (hvid) — vidost,

klåv (klog) — klåvost, ri (rig) — riost, biej (bleg) — blejost,

y
0m (øm) — y

0most, tam (tam) — tamost, fein (fin) — feinost,

broun (brun) — brounost, gron (gron) — gronost, fæl (fæl)

— fælost, gul (gul) — gulost, ful (fuld) — fulost, ku°l (kold)

— ku°lost, stålt (stolt)
—

' ståldost, bar — barost, klar (klar)

— klarost, tor (tor) — torost, hu°r (hård) — hu°rost, fy
0r

(før) — fy
0rost, sourt (sort) — sourdost, my0rk (mørk) —

my0rgost, stærk — stærgost, ly°s (løs) — ly0sost, let — ledost,

ret (ret) — redost .

§ 163. Stødtonen findes som i reglen i skriftspr. i hoj

(hoj) — hojeste gr. hdjgst (oldn. hæstr), lay (lang) — læyost

(oldn. lengstr), mæydro (mindre) — mægost (oldn. minstr),

eldro (ældre) — elost (oldn. ellztr), åy (ung) — dyost (oldn.

yngstr), ud (ud) — ydost (yderst, oldn. yzlr), æy (ind) —
æyost (inderst, oldn. innstr), owor (over) — ovost (øverst,

oldn. øfstr), nor (ned) — næst (nederst, oldn. neztr), unor
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(under) — unost (underst), hélor (heller) — helest (helst, oldn.

helztr), næst (næst), seidst (sidst). — Afvigende fra skriftspr.

er den etymologiske sammenhæng vedligeholdt i tåy (tung) —
hojest. gr. tåyost (oldn. £>yngstr), tori (tynd) — torust (oldn.

fynnstr), law (lav) — lawost (oldn. lægstr), stour (stor) —
stypst (oldn. stærstr) (jfr. § 150). — Stødtonen beholdes i flt.

I en del tilfælde findes vaklen mellem stødtonet og ikke-

stødtonet superlativ: frei (fri) — hojest. gr. freidst og freidst

,

nøy (ny) — nøyost og nøyost, sei (sid) — seidst og seidst, vei

(vid) — veidst og veidst, teit (tit) — teidst og teidst, dru

(droj) — druost og druost
,
mou (moden) — moudst og moudst,

dyw (dyb) — dywost og dyvost, styw (stiv) — stywost og

stywdst, sæj (sejg) — sæjost og sæjdst, stram (stram) —
stramost og stramdst

,
dåm (dum) — dåmost og dåmdst, næm

(nem) — næmdst og næmost, tam (tom) — tåmost og tåmost,

slæm (slem) — slæmost og slæmost, pæn (pæn) — pænost og

pæixost, kon (kjon) — konost og konost, stræri (streng) —
stræydst og stræyost, mil (mild) — milost og milost, smal —
smålost og smalost, døyr (dyr) — døyrst og døyrost. De

stødtonede former ere vist de almindeligste.

§ 164. I lighed med nærmost, nærmost (nærmest), melomst,

melomst (mellemst) hedder det fåromst
,

fåromst (forrest),

midomst (midterst, i midten). Det hedder bavomst, bavomst

(bagerst) og bavonst, bqvonst.

165. Omlyd findes som i skriftspr. i

åy (ung) ' hojere gr. dyro hojeste gr. dyost

lay (lang) — læyro — læyost

stour (stor) — sty0ro — sty0st

ud (ud) — — ydost

e) Bestemthed.

166. Navneordenes bestemte form dannes :

skriftspr. ved tilfojelse af kjendeordet: -iy (hak.), -on, -^(huk.);

-od, -d (intk.); -ono, -no (flt.)
1
). Exx. hankjon: hæst (hest) —

hest. hæstiy, flt. hæstorno
;
hqvo (have) — hest. haviy, flt. havorno

,

-1

) Eller -no, -n (§ 5).
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skou (sko) — best. skouiy
,

flt. skouono
;
væydor (vinter) — best.

væydriy

,

flt. væydrono. — Hunkjon: (hånd) — best. hu°non,

f\L hænorno
;
pejo {pige) — best. pejon, flt. pejorno', dor (dor) —

best. doron, flt. dorono
;
mws (mus) — best. muson, flt. musono.

— Intetkjon: lyws (lys) — best. lywsod, flt. lywsono', ærmo

(ærme) — best. ærmod

,

flt. ærmorno
;

hus (hus) — best.

husod, flt. husorno\ bour (bord) — best. bourod

,

flt. bourono;

y°ro (øre) — best. y°rod, flt. y
0rnono.

§ 167. I en del tilfælde indtræder stødtone eller selv-

lydsforlængelse eller både stødtone og selvlydsforlængelse.

a) Foran 5 (skriftsp. d) : mad (mad) — best. madig
;

blad (blad) — best. bladod
;

fad (fad) — best. fadod ;
had

(had) -— best. hadod
;

bod (bud) — best. bodod', skod (skud)

— best. skodod, flt. skodono; bed (bed) — best. bedod', led

(led, oldn. Ii5r) — best. ledig
;

led (led, oldn. hli5) — best.

ledod, flt. ledono; fjed (fjed) — best. fjedod, flt. fjedono\ smed

(smed) — best. smedig; kled (klid) — best. flt. kledono\ stæd

(sted) — best. stcedly.

j) Foran v, w (skriftspr. b, g, v): gaw (gab) — best.

gavod, flt. gavono-, skaiv (skab o: klædeskab) — best. skavod
;

dyw (dyb) — best. dyvod', skiw (skib) — best. skivod', kneiv

(kneb) — best. knevod, flt. knevono
;
baw (bag) — best. bavon

;

taw (tag, oldn. tak og |3ak) — best. tavod
;
vraw (vrag) — best.

vravod, flt. vravono
;

saw (sag) — best. savon; faw (fag) —
best. favod, flt. favono

; flaw (flag) — best. flgvod og flawod,

flt. flavono og flawono', raiv (rav) — best. ravod\ saw (sav)

— best. saviy', slaw (slag) — best. slavod, flt. slavono-, law

(lag) — best. lavod og lawod, flt. lavono og lawono
;
daw (dag)

-— best. davig og dawiy
;

åw (åg) — best. åvod

,

tit. åvono;

låiv (låg) — best. låvod, flt. låvono
;
våw (våge, oldn. vok) —

best. våvon
;
tåw (tåge, gi. d. taag) — best. tåvod

;
snåw (snog)

— best. snavig; dråw (et drog) — best. dråvod', låw (lov)

— best. låvon', skåiv og skåw (skov) — best. skåviy', båw

(bov) — best. båviy og båwiy; plåw (plov) — best. plåviy

og plåwiy', tåiv (tov) -— best. tåvod, flt. tåvono', språw (sprog)

— best. språvod

,

flt. språvono
;

naiv (nav) — best. ngvod,

flt. navono\ staw (stav) — best. stavig; håw (hov) — best.
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håviri og håwiri ;
row (ræv) — best. roviri; vow (væv) — best.

voviri
;

skroiv (skræv) — best. skrovod; row (rev) — best.

rovod; drow (drev) — best. drovdd
;

brow (brev) — best.

brovdd og browod
;

slow (en slev) — best. sloviri og slowip;

stow (støv) — best. stovdd; klow (en klov) — best. kloviri.

y) Foran j (skriftspr. g) : møij (møg) — best. møjod
,

bei

(beg) — best. bejod, kvei (kvæg) — best. kvejod
,

strei (streg)

— best. strejiv[.

S) Foran n: tran — best. tranon, han (en han, et han-

dyr) — best. haniri
,

svan (svane) — best. svamp, spån —
best. spånon

,
væn (ven) — best. vænip, skæn (skin) — best.

skænod, træn (trin) — best. trænod, flt. trænono
;

ten (tin) —
best. tenod, son — best. sonip.

s) Foran l: skal — best. skalon, tal — best. taldd, flt.

tatend
;

sål — best. salon og såion; hol (hul) — best. holod;

kol (kul) — best. kolod, flt. kolono; nål (nul) — best. nåled,

fjæl — best. fjælon, skæl (skjæl) — best. skælod, flt. skælono;

mel — best. melod, øl — best. ølod, føl — best. følod, flt. følono

;

mol (møl) — best. molod.

C) Foran r: kar — best. karod og karod, flt. karono; par —
best. parod, f\t. parono

;
svår (svar) — best. svårod, flt. svårono;

vår (et vår o: dynevår) — best. vårod, flt. vårono; får (fure)

— best. fåron, bær — best. bærod og bærod, flt. bærono og

bærono; hør — best. hørir[, smør — best. smørod.

§ 168. Den bestemte form af tillægsord falder som i

skriftspr. i de allerfleste tilfælde fuldstændig sammen med

flertalsformen (se §§ 153— 57): nj0o (røde), nøy (ny, nye),

galno (gale), eldro (ældre), elsto (ældste), o. s. v. — Undtagelse

danner som i skriftspr. aon, anon (den anden) — intk. aont,

anod; æjiv[ (min egen) — intk. æjod. — do i
ent (det ene).

f) Forholdsformer.

§ 169. De personlige stedord

l.pers. 2. pers. l.pers. 2. pers.

ent. nævnef. jei (jeg) du (du) flt. nævnef. vi (vi) i (I)

- afhf. mæj(mig) dæj (dig) - afhf. vås (os) jær (eder)
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3. person

ent. nævnef. hak. hanhan huk. hun intk. ded (det)

ham - hind (hende) - ded

hans - hind (hendes) - (des)

- afhf.

- ejef.

flt. nævnef.

- afhf.

di (de)

dåm, di (dem)

dord (deres)- ejef.

Anm. 1. Stødtonen tabes i de svækkede former: vi, i,

di, du, dåm. — jei hedder svækket: je; ded hedder de, dd.

Foran ord, der begynde med en medlyd svækkes mæj
,
dæj,

sæj (sig) til mæ, dæ, sæ 1
).

Anm. 2. Formen di må være opstået ved ligedannelse

med vi, i. vås må være opstået ved ligedannelse med vi,

vu°r (vor); J-lyden i jær, jier (§ 138) må på samme måde

være fremkommen under indflydelse af i
2
).

Anm. 3. Ejeformerne hind, dord ere gammeldags, men

høres dog ikke sjælden endnu. De nyere former ere hinds,

dords.

Anm. 4. Ejeformen des hruges kun i udtryk som des

snard (des snarere), des heldr (des heller), jo — des : jo mier

des bceddr (jo mer des bedre).

§ 170. Udenfor de personlige stedord er brugen af eje-

form sjælden, og den dannes overalt som i skriftspr. ved til-

føjelse af s: nu°dns (nogens, nogles), dæns (dens). — Der

høres også undertiden værns, værns (hvis o : ejeform af hvem).

— Almindelig er ejeform ved egennavne og ved ord, der be-

tegne en person: sordns (Sorens), Jcestdns (Kirstens) o. s. v.

;

jæns (Jens) — ejef. jænsds eller jæns
;

neidls (Niels) — neidlsds

eller neidls
;
pær (Per) — ejef. pæs, son — ejef. sons o. fl..

*) la mæ gu0 (lad mig gå) ,
men la mæj avd mæ (lad mig

age med).
3
) Den lydret udviklede form vilde være *ær. — I det talte

sprog er ordfølgen i — jær (I — eder, I — eders)

særdeles hyppig: ta i jær i vård (tag I eder i vare!),

gi i jær te fres (giv I eder tilfreds !), slou i jær (slog I

eder?), har i jær håv mæ (have I eders bog med?), hodan
hår i jær ad (hvordan bar I eder ad?).
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far (fader) — ejef. fas-, mouer (moder) — mons, brouer

(broder) — brous, søster (søster) — søs, faster (faster) — fas,

måster (moster) — mås
,

faber (farbroder) — fabs ,
måber

(morbroder) — måbs (§ 107). — Det hedder en mil væjs,

iri fi
e
riri væjs (en mils vej, en fjærding vej).

§ 171. Efternavne på -sæn (-sen) 1

) ere i reglen for-

kortede i ejeform, idet s er udfaldet:

pær (Peder) 2
)

pæsen (Pedersen) pæns (Pedersens)

Selv et s fra foregående stavelse kan bortfalde:

lavs (Lars) lavsen (Larsen) lavens (Larsens)

I endel egennavne er bortkasteisen af s overført til

nævneformen

:

neilen (Nielsen)

påwlen (Povlsen)

oulen (Olsen)

soren (Sorensen)

jøren (Jørgensen) jørens (Jørgensens)

hresten (Kristen) hresten (Kristensen) hrestens, hres (Kristensens)

Efternavne, der ende på nsen, bortkaste i ejef. ens :

jæns (Jens) jænsen (Jensen) jæns (Jensens)

måns (Mogens) månsen (Mogensen) måns (Mogensens)

hans (Hans) hansen (Hansen) hans (Hansens)

Det hedder

anes (Anders)

neiels (Niels)

påvel (Povl)

oule (Ole)

soren (Soren)

jøren (Jørgen)

neilens, neils (Nielsens)

påwlens påwls (Povlsens)

oulens, ouls (Olsens)

sorens (Sorensens)

anesen (Andersen) anes 3
) (Andersens)

rasmes (Rasmus) rasmesen (Rasmussen) rasmøs
4
) (Rasmussens)

x
) Folk af landalmuen benævnes altid enten ved fornavn

alene eller ved for- og efternavn. Kun standspersoner,

kjøbstadfolk og i det hele folk, der regne sig udenfor

bondestanden, benævnes ved det blotte efternavn, der i så

tilfælde udtales som i skriftspr.
2
) Formen er på vej til at uddø. Kun folk over ^års-

alderen kaldes pær, yngre kaldes peder. — På et endnu
tidligere tidspunkt har ejef. pæns begyndt at gå af brug.

Om nulevende personer siges pæsens.
3
)

anesen, anes er gammeldags. Nu mest anersen, aners.
4
) Eller rasems

,
rasemsen, rasems (jfr. § 5). — rasmes

bruges næppe mere. Nu rasmes. — rasmesen, rasmes
bruges om enkelte ældre folk.



86

Anm. Det synes, som ovenfor antydet, rimeligt at

måtte antages, at s først er tabt i ejeformen (-sens 7> -dns),

hvor bortkasteisen findes konsekvent gjennemført, medens der

forekommer et par exempler med bevaret s i nævnef. (yæsdn

,

lavsdri). Endvidere synes det ikke usandsynligt, at bort-

kasteisen af s er foregået i sammenhæng med opgivelsen af

den regelmæssige brug af ejeformen -sens i gi. d. : mandsens

7> mandens. Den svækkede form -sens (af gi. d. -søns) må
jo helt have faldet sammen med -sens (af oldn. -sins).

§ 172. Sprogarten har som skriftspr. bevaret levninger

af et tidligere sprogtrins ejeformer i faste forbindelser: u°rsdns

tid (årsens tid), lansdns falk, skik (landsens folk, skik),

dawsdns lyws (dagens lys)
,

vær dawsdns daw (hver evige,

eneste dag)
,

a gid lywsdns kræfddr (af alle livsens kræfter),

po hawsdns hån (på havsens bund), jærddns glad (hjærtens-

glad), nåsdns bry°j four (nådsens brød, foder), gu0 po graws-

dns bried (gå på gravsens bred). Som stednavn forekommer

hærskavdns („herskabets 11

)

1

).

§ 173. I faste udtryk forekommer, styret af te (til), ejef.,

væsentlig som i skriftspr.: te als (til alters), te aygdrs (t. ankers),

te b'fns (t. bens), rask t. b. (rask t. b.), trådd, gu0 ud t. b.,

æy t. b. (træde, gå ud, ind t. b. o: træde fodtoj skjævt ud-

eller indadtil), værd ud te biens mæ nu°dn (være ud t. b. med

nogen o: være uven med nogen), te blous (t. blods), te bours

(t. bords), te båns (t. bunds), te bøys (t. bys), nou te daws

(nu t. dags), su° t. d. (så t. d.), te fals (t. fals), te flows
2
),

te fous (t. fods), te fres (t. freds), te gawns (t. gavns), te håws

(„til hobs 14

)
3
), te krous (t. kros), te låns (t. lands), te lyws

x

) En jordstrækning, soin ved udskiftningen af gårdene blev

udtaget af godsejeren til skovplantning. Der blev imidler-

tid intet af plantningen, og det udtagne jordstykke blev

senere delt mellem øens gårdejere i hærskawlåddr („ her-

skabslodder 11

). — Sejerø hørte fordum under Krogerup

gods (Rostgaard).
2
) kåmd te f. (komme til f. o: komme til at flyve). Siges

om tungtflyvende fugle som høns, gæs.
3
) o : hulter til bulter, alt te håws (alt t. h. o : rub og stub).
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(t. livs), te låns (t. låns), te lu?rs (t. lårs) x
), te mans (t. mands),

te mu°ls (t. måls), te ours (t. ords) 2
), te pæls (t. pæls), drægd

t. p. (drikke t. p.), te sals (i salgs), te sæys (t. sinds), te sæys

(t. sængs), te søs (t. søs), te tåbs (t. tops), te vans (t. vands),

te værs (t. vejrs), te ves („t. væds“) 3
), te u°rs (t. års).

§ 174. Endvidere forekommer der følgende levninger af

gamle forholdsformer: i dromd (i dromme), få foudo (for fode),

i gu°ro (i gårde)
;
gamdl i g. (gammel i g.), i huso (i huse),

te huso (til h.), i hæno (i hænde), i lywo (i live), to moudo

(til mode), odor muno (efter munde) 4
), mæ roudo (med rode),

rogo åp m. r. (rykke op m. r.), i sæyo (i sinde), i sæyo

(i sænge), væro i sæyo (være i s.)

5

), i sowno (i sovne), te

søyno (til syne), ta te tago (tage til takke), i tido (i tide),

a u°ro (ad åre).

§ 175. Stedsbiord tilfoje som i skriftspr. o
,
når der be-

tegnes eu væren, en forbliven på stedet: bårt (bort) — bårdo

(borte), fræm (frem) — fræmo (fremme), hæn (hen) — hæno

(henne), jæm (hjem) — jæmo (hjemme), æy (ind) — æyo (inde),

nor (ned) — noro (nede), åm (om) — åmo (omme), åp (op)

— åbo (oppe)
,

owor (over) — owro (ovre), ud (ud) — udo

(ude). Fremdeles aw (af) — avo
, fra (fra) — frao G

).

g) Udsagnsord.

§ 176. Bojningen er i det væsentligste som i

almind. dansk. Der findes ikke spor af person-

eller talbojning. Fortids tillægsform er ubojet; kun intet-

kjonsformen bruges 7
).

J
) æy te l. (ind t. 1. o: på lårets indvendige side).

2
) væro t. o. (være t. o. o: være oppe at trættes).

3
) sla t. v. (slå t. v. o: vædde).

4
) snago ey 6. m. (snakke én e. m. o: indsmigre sig hos én,

sledske for én).
5
) Men go i sæy (gå i sæng).
6
) ta aw (tage af) — være avo (være af)

:

ta låvod aw (tag

låget af); ded æ avo (det er af). — kåmo fra (komme fra,

komme bort fra), blywo fraø (blive fra, blive borte fra).
7
) Når tillægsformen er bleven rent tillægsord, findes former

på -on : vogson (voxen), svieon (sveden), se § 142.
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A) Stærktbojede udsagnsord.

§ 177. Endel udsagnsord have afvigende fra det almind.

skriftspr. bevaret den oprind, stærke bojning: gals (gale), måls

(male o: molere); gnavs (gnave), gravs (grave), avs (age), § 180;

syvs (søbe), § 182; ligeså nøyss (nyse), fnøyss (fnyse

o: fnise), kywss (kyse), §182. Minder om oprind, stærk bojn.

er bevaret ved sulds (sulte), § 178, hågs (hugge), § 183.

Stærkt bojes knyds (knytte), § 182, sv. knyta — fort. knot.

— Overensstemmende med det nuvær. skriftspr.
,
men af-

vigende fra gi. d. eller oldn., er stærktbojet tvægs (tvinde) 1
),

tvægs (tvinge) 2
), § 178; javs (jage), § 180 3

); pivs (pibe) 3
),

stei (stige), vis (vige), § 181 4
); strids (stride) 4

).

Også drægs (bringe) § 178 kan høres stærktbojet; men

ordet er ikke meget brugt.

§ 178. Første klasse.

nutid fortid tillægsform

hægs (binde) dægsr dant dunsd

fægs (finde) 5
)

C/30
ooo fægsr fant funsd

spægs (spinde) spægsr spant spunsd C00

> ko
tvægs (tvinde) tvægsr tvant 000 tvunsd o
vægs (vinde) O vægsr vant vunsd

svens (svinde) svægsr svant s svunsd

sprægs{springe) sprægsr spragk språgsd coo

tvægs (tvinge)
000

tvægsr tvag tvågsd
•<]

1—"*

drægs (bringe) > ^ drægsr drag drågs

d

R
>
~

drægs (drikke) drægsr drak drågsd

stægs (stikke) stægsr stak stågsd

jælds (hjælpe) jældsr jalp joldsd 1

tæsks(tærske)§ 1 07
,
a tæsksr task tosked \

x
) GI. d. svagtbojet. 2

) Oldn. svagtbojet.
3
) GI. d. pibe — fort. pibede; jage — fort. jagede.

4
) GI. d. stige — fort. stigede

;
vige — vigede

;
stride

— stridde.
5
) beføle med hænderne.
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nutid fortid tillægsform

træfo (træffe)

slibo (slippe) §52, (i

fåneemo (fornemme)

suldo (sulte)

træfor

slibon

fånæmor

suldor

traf

slap

fånam

sult

SS I
s* •*

fånåmod §16,«
suldod

sogp (synge) 1 §§ 31,

sogo (synke) 1 89

falo (falde)

hu°lo (holde) § 62

sogpr sag sogod

sogor

falor

hu°lor

sak

fait § 74,

hu°lt

sogod ' ' "

fulod

hulod

Ligeså sammensætn. fåbægo (forbinde) — fåbant, fåbunod

;

fåvægo (forvinde) — fåvant, fåvunod
;

bestægo (bestikke) —
bestak

, bestågod', fåfalo (forfalde) — fåfalt, fåftilod', behu°lo

(beholde) — behu°lt, behulod', fåhufdo (forholde) — fåhu°lt,

fåhulod.

179. Anden klasse.

nutid fortid

stielo (stjæle) § 66

bæro (bære)

skæro (skære)

væro (være)

kåmo (komme) §§15, 70

såvo (sove) § 14, a

gi (give)

gido (gide)

bieo (bede) §§ 65, 104

sedo (sidde) 1

edo (æde) J

^ ’

lego (ligge) 1
)

sie (se) § 65

stielor

bær

skeer

ær, æ
kåmor

såvor

gir, gir

gidor

bier

sedor
, sedpr

edor, edor

si
er

stål

bår

skår

vå §

kåm

såw

ga

gad

ba

såd

oud

lu0
(

su° I

18, a

§ 77 ;

tillægsform

stålod

bårod

skårod

14,«

væod, væt

kåmod

såvod

giod, ged

giod, git

bieod

sed, set

ed, et

siei

x
) Kun i fortid ere „ ligge

“ og „ lægge “ holdte ude fra hin-

anden: lu0 (lå), lao (lagde). Navne- og nutidsform hedder
lego — legor (stødtonet), læjo — læjpr, sjældnere lægo —
lægor (stødtonet). Fortidstillægsf. hedder lavt.

7
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Ligeså bestieid (bestjæle) — bestål, beståldd
;

beskærd (be-

skære) — beskår, beskårdd
;

begi (begive) — bega, begftd',

fågi (forgive) — fåga, fågftd’, fåedd sæj (foræde sig) — fåoud
v

•'

% j»

sæj, fåed sæj
; fåsft sæj (forse sig) — fåsu0 sæj, fåsie

t sæj.

§ 180. Tredie klasse.

nutid fortid tillægsform

fgrd (fare) far

•

four fardd

gald (gale) galdr goul galdd

mald (male o: molere) mgldr moul malod

dravd (dragé)
Cffi

dravdr drou dravdd, drawd

gnavd (gnave) CD gnavdr gnou gnavdd, gnawd

jgvd (jage)
CO

javdr jou javdd, jawd

gravd (grave)
R

gravdr grou
> S OD

gravdd, grawd

sla (slå) slår slou slavdd

tad (tage) tar tou tqdd

stu° (stå) § 61 stuPr stou stuPod

li* (le) § 65 li*r lou li*d

sværd (sværge) svær sour
•

sourdd

avd (age) § 93, ^ avdr åv § 14, (3 avdd, åvdd

ladd, la laddr,lar lou, lo ladd, lat

Ligeså befard (befare) — befour, befardd ;
bedravd (be-

drage) — bedrou, bedravdd
; fåjavd (forjage) — fåjou, fåjavdd',

begravd (begrave) — begrou, begravdd\ beslå (beslå) — beslou,

beslavdd’, fåsla (forslå) — fåslou, fåslavdd-, bestu0 (bestå) —
bestou, bestu0d; fåstu0 (forstå) — fåstou, fåstu0d; fåsværd (for-

sværge) — fåsour, fåsourdd
; fåla (forlade) — fålou, fålad.

§ 181. Fjerde klasse.

nutid fortid tillægsform

bidd (bide)
&00

bidor bed 1 bed, bit

lidd (lide) x
)

> S liådr l
-
å

8 48
led

skido (cacare) skidor sked
*

sked, skit

slidd (slide) .

Cc
sliddr sled . sled, slit

*) o: stole på, jfr. oldn. lfta.
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nutid fortid tillægsform

smidø (smide)

stridø (stride)

hidø (hedde)

gneiø (gnide)

leiø, lei (lide) *)

reiø (ride)

skrei (skride)

sveiø,svei{svide)

vreid (vride)

feisd (pedere)

grivd (gribe) 1

nyod (knibe) (

piod (pibe)

slivd (slibe) 2
)

.

hlywd (blive)

drywd (drive)

rywø (rive)

skrgwd (skrive)

stei (stige)

skrid (skrige)

svid (svige)

vid, vi (vige) 2
)

000

-G
bS

"Gi

000
000

oi

o

I

ooo

zo
CG

Os>

000
000

CO
zo

^1
t©

smidør

stridør

hidør

gneir

leir

reir

skreir

sveir

vreir

feisør

grivdr

nivør

pivør

slivdr

hlywdr

drywør

rywdr

skrywdr

steir

skrir

sviør

vir, viør

hivør, hivør

48

ooo
Cffj

OD
CJ<

hivd (hive) 2
)

Ligeså fåvreid (forvride)

gribe) — begrev, begrevød',

fådrovdd; beskrywø (beskrive)

§ 182. Femte klasse

smed

stred

hed

gnie
d, gned

li
e
dy led

riedy red

skried, skred

sviedy sved

vrie
dy vred

fi
es

grev
]

nev

pev

slev

blow
|

drow [ §§ 32,

row f 72, u

skrow I

steg

skreg

sveg

vej

hev

I

93, 8

48

smed, smit

stred, strit

hed, hit

gnie
d, gned

li
e
d, led

ried, red

skrie
d, skred

svied, sved

vried, vred

fi
esdd

grevdd

nevdd

pevdd

slevød

blovød

drovød

rovød

skrovød

stejød

skrejdd

svejød

vejød

hevdd

\

\

32

— fåvrie
d, fåvried

;
begrivø (be-

fådrywd (fordrive) — fådrow,

— beskrow, beskrovød.

nutid fortid tillægsform

brydd (bryde)
|

ood bryddr brød brød, bryt

flydd (flyde)
j- ^ flydør flød COGOO flød, flyt

knydd (knytte) J "ta knydør knød knød, knyt

*) o: 1) skride frem {lei), oldn. h'5a. 2) doje ondt {leid).

3) synes om {lei).

2
) Også svagtbojet, fort. -ødø, tillægsf. -dd, § 218.

7*
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nutid fortid tillægsform

nydd (nyde) OOO nyddr nød nød, nyt

snydt (snyde) ” ti© snydtr snød COGOO snød, snyt

fåtrydt (fortryde) •os fåtryddr fåtrød

.

fåtrød , fåtryt

skywdd (skyde) Is 38
skywdtr skod skod

,
skot

bywt (byde) 1

5
bywdr bod bod

syvd (søbe) syvtr søv SØVdd

krywd (krybe) j

5
krywdr krow krovdd

fyd (fyge) fyr fov fovsd

ryd (ryge) > § 105 ryr rov rovdd >

§ 23

stryd (stryge) stryr strov strovdd .

ftyivs (flyve) fhywtr flow \ 3QQ a
fiovdd

hywd (lyve) lywtr low 1 lovsd

fnøysd (fnyse) 1

) |
fnøysdr fnos fnosdd

frøysd (fryse) §57 frøysdr fros frosdd

nøysd (nyse) ) nøystr nos nosdd

kijwsd (kyse) é
\ 38 kywsdr kos kosdd

Ligeså fåskywdd (forskyde) — fort. fåskod, tillægsf. fåskod ;

fåbywd (forbyde) — fort. fåbod, tillægsf. fåbod.

§ 183. Sjette klasse.

nutid fortid tillægsform

gy° (gå) 1 gu°r gik gu°dd

fu° (få) f
^

fu°r fæk § 44 fu°dd, fåt

ly0vd (løbe) §§ 64 ; 93, d ly°vdr ly0v ly°vdd

gredt (græde) § 49, d greddr, gredsr gred gred, gret

hågt (hugge) § 17 hågdr iiåk hågtd

Ligeså fågu0 (forgå) — fort. fågik, tillægsf. fågu°d.

§ 184. Analo gi dannelse har i sprogarten som i

skriftspr. i hoj grad grebet forstyrrende ind i den regelmæssige

lydudvikling. Overensstemmelse i lydforhold (oprindelig eller

i tidens løb udviklet) mellem sidestillede bøjningsformer af for-

1
) fnyse og fnise.
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skj ellige uds agns ord eller mellem bøjningsformer inden-

for samme udsagnsord have fremkaldt yderligere udjæv-

ninger og i nogle tilfælde fuldstændig ensartethed i lydforhold

og bojning.

§ 185. I en del tilfælde har analogien bevirket fuld-

stændig opgivelse af det oprind, lydskifte i bøjningsformerne.

Det er ganske de samme udso. som i skriftspr.:

tillægsform fortid

A) oldn. sofa (sove) sofit svaf

gi. d. soffue soffuet soff

sejerøsk såvd såvd6 såw § 179

B) oldn. koma (komme) komit kvam, kom

ældre d. kumæ kumæt

|
kam, kom

gi. d. komme kommet

sejerøsk kåmd kåmdd Mm § 179

G) oldn. svelta (sulte) soltit *) svalt, fit. sultu 2
)

gi- d. svelte *sulten *svalt, fit. *sulte 3
)

sejerøsk suld

d

sulddd sult § 178

D) oldn. hlaupa (løbe) hlaupit hljop

gi. d. løbe løbet løb

sejerøsk ly0vd ly0vdd ly0v § 183

E) oldn. gråta (græde), gråtit grét

nut. grætr

gi. d. græde grædet græd

sejerøsk gredd gred, gret gred § 183

x
) ældre øst-d. har i herhenhørende tillægsformer u, svarende

til oldn., ældre vest-d. o (se §§ 22, 26).
2
) Her og i det følgende anføres for nemheds skyld kun

fortid fit. i fremsæt, måde og ikke tillige fort. forestillende

måde, hvilke former i gi. d. helt faldt sammen. I virke-

ligheden må forestill, fortid, der var i almind. brug i dansk

i det mindste det 16de årh. igjennem, antages at have

været den allervigtigste factor i udjævningsprocessen.
3
)

* angiver her og i det følgende, at formen er mig ube-

kjendt fra den gi. literatur. — Bornh. og fynsk har be-

varet det oprind, lydskifte: bornh. swælta — fort. swalt
;

fynsk svældd — fort. svalt.
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tillægsform fortid

F) oldn. hoggva (hugge) hoggvit hjo, flt. hjoggu

ældre d. hoggæ hoggæt hio 1
), flt. hoggæ

gi. d. hugge hugget hug

sejerøsk hågs hågdd håk § 183

Anm. En del udso. af 4de og 5te kl. have ved siden

af en bojning som i skriftspr. mangel af selvlydskifte : bids

(bide) — fort. bids
;

lids (lide) — lids
;
slids (slide) — slids

;
smids

(smide) — smids
;

strids (stride) — strids
;

grivs (gribe) — fort.

griv, tillægsf. grivsd
;

nivs (knibe) — niv, nivsd
;

pivs (pibe) —
piv} pivsd; slivs (slibe) — stiv, slivsd

;
hivs (hive) — hiv, hivsd;

skris (skrige) — fort. skris, tillægsf. skris

d

;
vis (vige) — vis, visd

;

bryds (bryde) — fort. bryds

,

tillægsf. bryt\ flyds (flyde) — fort.

flyds ;
knyds (knytte) — knyds

, knyt
;

nyds (nyde) — nyds
;

snyds (snyde) — snyds
;
fåtryds (fortryde) — fåtryds, fåtryt. —

Ligeså hids (hedde) — fort. hids, tillægsf. hit; syvs (søbe) —
fort. syv, tillægsf. syvsd.

§ 186. Lydudjævning, fremkaldt af analogi, har over-

flyttet udsagnsord fra én klasse til en anden *

A) oldn. falla (falde) tillægsf. fallit fort. féll

ældre d. fallæ fallæt - / fial, fiæl

gh d. falde faldet - fald, feid 2
)

B) oldn. halda (holde) haldit -- hélt

ældre d. haldæ haldæt - hialt

Fortidsformen fik på et tidligt sprogtrin samme selvlyd

som 1ste og 2den klasses fortidsformer; dette har i gi. d.

medført tilsvarende (til 2 kl. svarende) flertals- og tillægs-

former: fulde, hulde og fuldet, huldet 3
). Sejerøsk har bevaret

disse tillægsformer

:

x
) Den ikke-udjævnede fortidsf. findes i jysk.

2
) Flere former forekomme i gi. d. Nuvær. jysk har be-

varet ikke-udjævnede fortidsformer.
s
) Flt. fulde, hulde er meget almind. i gi. d.; regelmæssigt

i Ghr. IIIs bibel. Tillægsf. fuldet er meget sjælden i

gi. d.
,
men findes dog enkelte gange: „Roland sade:

hadde keyseren fong^ meg breffuew
,

icke skulle thet

haffuææ fulleth aff myn hand tt

,
Brandt : Romantisk
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fald (falde) fort. falt r
]

tillægsf. fuldø 4? _ :

hu°ld (holde) - ,hu°lt ' r huldd 1°

Selvlydsoverensstemmelse i navne- og tillægsform med

udso. af 3die kl. har bevirket -fuldstændig overflytning

G) oldn: låtit (tillægsf.) navnef. låta (lade) fort. lét

ældre d. latæt s latæ
,
- læt

gi. d. ladet, lat - lade ,

- lod

sejerøsk ladd, lat - ladd, la - lou lou §180

Selvlydsoverensstemmelse i fortids- og tillægsform med

udso. af 4de r kl. har bevirket overflytning

:

D) oldn. hét (fort.) tillægsf. heitit navnef. heita (hedde)

!
ældre d. het hetæt hetæ

gi. d. hed hedet r- hede, hide J
)

sejerøsk hed hed, hit , hifø § 181

§ 187. I fortidsformer ere som i skriftspr. oprind, nt,

nn sammensmeltede til nt) oprind, lt, 11 sammensmeltede

til lt. Derimod ere, afvigende fra skriftspr.
,

oprind, nk, ng

holdte ude fra hinanden som rfk, q

:

tillægsform fortid

A) oldn. binda (binde) bundit
'

•

i.

8
)

fmna (finde) fundit, funnit fann

ældre d. bindæ bundæt bant

finnæ funnæt fan ’

„ ..

gi. d. binde bundet bant

- finde fundet fan, fand, fant 3
)

sejerøsk bæ^d bundd Mnt
1 § 178

fani ,færp fundd

Digtning III, 154,14. — Den almind. tillægsf. er som nu

fallet, faldet. — Tillægsf. huldet er temmelig hyppig i gi. d.,

forekommer i Ghr. IIIs bibel ved siden af holdet : „Det

haffuer ieg huldet", Matth. 19, 17. — „Du haffde dog
vel maat behuldet hannem", Apostl. gjern. 5, 4.

‘4 •

-

1
) Navnef. hide er temmelig almind. i gi. d. især i reforma-

tionstiden (P. Lille). — Den tilhører den nuvær. sjæl-

landske sprogart.
2
) Oldn. har den assimilerede form: batt.

3
) Ghr. IIIs bibel har fant, sjældnere fand.
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B) oldn. halda (holde) tillægsf. haldit fort. hélt

- falla (falde) fallit - féll

ældre d. haldæ haldæt hialt

- fallæ fallæt - fial

gi. d. holde holdet - holt

- falde faldet - fald, falt

sejerøsk llU°lS - hulsd ‘ **Ul78
- fald - fuldd - fait i

8

tillægsf. fort. flt. fortid

G) oldn. springa (springe) sprungit sprungu

- syngja (synge) sungit sungu song

gi. d. springe sprunget sprunge spranck, sprang2)
- - siunge sunget sunge sang

sejerøsk sprærp språridd •W# 1

- SOY(S sorizd sari 1

0

§ 188. En del fortidsformer af 3die kl. ere forblevne

uberørte af analogidannelse: sla (slå) — fort. slou (oldn. slo);

dravd (drage) — fort. drou (oldn. dro) 3
) ;

gnavs (gnave) — fort.

gnou (oldn. gno). Ligeså jgvd (jage) — fort. jou. — Herhen

hører gravs (grave) — fort. grou 4
).

§ 189. Som i skriftspr. er j fra navne- og nutidsf. ført

gjennem hele bojningen:

A) gi. d. hiælpe, (hjælpe) fort. halp tillægsf. hulpit 5
)

sejerøsk jælbs - jalp - jolbsd § 178

Derimod ere ikke udjævnede former bevarede:

*) Oldn. har den assimilerede form: sprakk.
2
) M. Lorenzen: Gammeldanske krøniker: sprang, 11 ,

12
;

40, 2. sprong, 10, 12 .
— Ghr. IIIs bibel: spranck. —

Bornh. har som sejerøsk bevaret den ikke-udjævnede fortidsf.

3
) GI. d. slo, dro. — At formerne slog, drog oprind, er

orthografisk analogidannelse
,

viser den nuvær. almind.

danske udtale. (Jfr. bov, oldn. bogr o. fh).

4
) Men oldn. grof, gi. d. groff (Ghr. IIIs bibel). — At grou

ikke er lydret udviklet af den oldn.-gl. danske form, viser

sammenligning med håw, oldn. hofr.
5
) Således stadig i Ghr. IIIs bibel. — Sporadisk findes dog

hialp, flt. hiulpe, tillægsf. hiulpit allerede i gi. d.
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B) ældre østd. stialæ (stjæle)

gi. d. stiæle

sejerøsk sti
eld

G) oldn.

ældre d.

gi. d.

sejerøsk

sverja (sværge)

swæriæ

swærie, swære

sværd

fort. stal tillægsf. stolit

stal x
)

- staalet J
)

- stål - ståldd § 179

fort. sor tillægsf. svarit

sor - soræt 2
)

sor 1
)

- soret 1
)

- sour - sourdd § 180

§ 190. Fra fortidsf. er selvlyden overført til tillægsf.

som i skriftspr. 3
):

A) oldn. kraup (krøb) tillægsf. kropit

sv. krøp - krupit

sejerøsk krow - krovdd § 182

Ligeså B) syvd (søbe) — fort. søv, tillægsf. søvdd. G) flyittf

(flyve) — fort. -flow, tillægsf. flovdd. D) lywd (lyve) — fort.

low, tillægsf. lovdd 4
).

Endvidere, afvigende fra skriftspr.,: E) bryd

d

(bryde) —
fort. brød

,
tillægsf. brød. F) flydd (flyde) — flød , flød.

G) nydd (nyde) — nød, nød. H) snydd (snyde) — snød, snød.

I) fåtrydd (fortryde) — fort. fåtrød, tillægsf. fåtrød. J) knydd

(knytte) — fort. knød, tillægsf. knød. — Om selvlyden i tillægsf.

bed (bidt), sled (slidt), smed (smidt) er lydret udviklet eller

opstået ved analogi, lader sig ikke afgjore.

§ 191. Foran g (= ældre d.
,

oldn. k) er i skriftspr.

selvlyden overført fra fort. ent. til fort. flt. og til tillægsf.;

i sprogarten har den modsatte bevægelse fundet sted:

x
) Langt ned imod vor tid.

2
) Tillægsf. sworæn i jyske lov antages af Lyngby (Udsagns-

ordenes bojning i jyske lov o. s. v.
,

s. 21, not. 3) for

ældre end skånske lovs soræt. Det må dog betragtes

som tvivlsomt, om man her har en fortsættelse af oldn.

svarinn >» sworæn, eller om der i allerede i jyske lov

foreligger en analogidannet form.
3
) Ældre østd.-sv. har i tillægsf. af 5te kl. u svarende til

ældre vestd.-oldn. o.
4
) „Du haffuer icke liuet faar Menniskene, men faar Gud“,

Apostl. gj. (Ghr. IIIs bibel).
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A) oldn. strokit (strøget) fort. strauk, flt. struku

gi. d. struget - strøg-, - *struge

sejerøsk strovdd " - - strov § 182

B) fyd (fyge) — tillægsL fovdd, fort. fov. G) ryd

.

(ryge)

-— tillægsf. rqvddy fort. rov.

Overensstemmende hermed ere : D) bywd (byde) — tillægsf.

bod, fort. bod. E) skywdd (skyde) — tillægsf. skod, fort. skod.

F) frøysd (fryse) — tillægsf. frosdd

,

fort. fros. G) fnøysd

(fnyse) — tillægsf. fnosdd, fort. fnos. H) nøysd (nyse) — til-

lægsf. nosdd, fort. nos. I) kywsd (kyse) — kosdd, kos.

§ 192. En lignende indvirkning fra tillægsf. på fortidsf. •

må have gjort sig gjældende i følgende tilfælde:

A) oldn. borit (båret) fort. bar

ældre d. boræt - bar

gi. d. boret, baaret - bar, baar

sejerøsk bårdd - bår § 179

Fremdeles B) skærd (skære) — tillægsf. skårdd, fort. skår.

G) stield (stjæle) — tillægsf. ståid d, fort. stål 1
).

Derimod må indvirkning på fortidsf. af „ sidde
“ søges i

det gamle fort. flt.:

oldn. såtu ent. sat (sad)

gi. d. sade, saade - sad

sejerøsk - såd 2
) §179

§ 193. Fra navne- og nutidsf. er, afvigende fra skriftspr.,

selvlyden overført til tillægsf.

A) skriftspr. synge

sejerøsk sbyd

B) skriftspr. synke

sejerøsk sogd

§ 194. Ligeledes er som i skriftspr. selvlyden fra nutids-

og navnef. overført til tillægsf. i „få“, „gå“ og „stå“. Der-

tillægsf. sunget

sbydd § 178

tillægsf. sunket

sogdd § 178

J

) Der kan her ikke søges indvirkning fra det gamle fort.

flt., forestill. fort. (oldn. bar, flt. båru; gi. d. bar, flt. og

forestill. fort. baare, bore). Sejerøsk langt å svarer til

oprind, o, og ikke til oprind, å (§§ 14, 61).
2
) Kort å kan udgå fra oprind, å.
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imod er det oprind, lydforhold bevaret i tillægsf. af „slå“.

Disse udsagnsords udvikling fremstilles skematisk således:

nutid tillægsform

oldn. : slå (slå)
" oldn. siær - Oldn. slegit

- få (få) fær ~ fengit

- ganga (gå) - gengr - gengit

_ - standa (stå) stendr -
, -staSit

ældre d. sla ældre østd. siar ældre d. slaghæt

fa ; far fanghæt

- ganghæ r ganghær, gar ganghæt

- Standæ ~ - standær, star ældre vestd. stathæn 1
)

gi. d. slaa gh d. slaar - gi. d. slaget 2
)

- faa faar - fanget, faaet 3
)

- gaa gaår - ganget, gaaet 3
)

- staa staar - standet, staaet 3
)

sejerøsk sig sejerøsk slgr sejerøsk slavsd

- fu° » - fu°r - fu°dd

- gu0 r- gu°r gu°dd

- stu° stu°r _ stu°dd

§ 195. Lydudjævning har som i skriftspr. fundet sted

i stægd (stikke): - *

x
) Den ikke udjævnede tillægsf. findes endnu i jysk.

2
)

Tillægsf. slaaet er meget ung
,

i skriftspr. — Den ikke ud-

jævnede form findes i mange sprogarter (bornh., sjæl-

landsk, jysk).
3
) Ghr. IIIs bibel har fonget, gonget, stondet (hyppigst) og faaet

,

gaaet
,

staaet. — „Det kunde vel haffue faaet Quiste",

Ezech. 17, 8. — „Du haffuer icke gaaet effter vnge Karle “

,

Ruth, 3, 10. — Lige indtil vor tid har, som bekjendt,

gange — ganget
,
stande — standet fortsat sig hos digterne

og i det kirkelige sprog. Men da der også skrives ganger ,

stander, og, længere tilbage i tiden, fange (få) — fanger,

fanget, ja endog siage (slå), kan man være temmelig sikker

på, at det er orthografiske analogidannelser. — I jysk har

ikke-udjævnede former holdt sig i nutids tillægsf.
„ gan-

gende “, „standende".



100

oldn. drakk navnef. drekka tillægsf. drukkit

- stakk stinga - stungit

gi. ct. drack dricke - drucket

w stack stinge - stunget l
)

sejerøsk drak drægd - drågdd

- stak stægd - stågdd §

§ 196. Selvlydsoverensstemmelse i fortids- og tillægs-

former (ø) med andre udso. af 5te kl. har fremkaldt gjennem-

ført lighed i lydforhold
(

y

i navnef.) i syvd (søbe)

:

oldn. fort. kraup navnef. krjupa

- - saup supa

gi. d. - krøb - krybe

- - søb sube

sejerøsk - krow krywd

- - søv syvd § 182

§ 197. Selvlydsudjævning findes som i skriftspr. i de

oprind, stærktbojede udso. tudd (tude) og klovd (kløve):

oldn. fort. flt. jmtu tillægsf. Jmtit
2
)

navnef. tøota

gi. d. - *tude - tudet - tiude, tyde 3
)

sejerøsk - tudd § 218,«

oldn. fort. klauf navnef. kljufa

gi. d. - kløff - *klyffue

sejerøsk - klovd § 218, a

§ 198. Hvor stammeudlyden i skriftspr. er d 4
) (gi. d.

dh, d; ældre d. {), th; oldn. 5) forudsætter sprogarten usammen-

trukne tillægsformer 5
). — Hvor stammeudlyden er d (skriftspr. d;

J
) Navnef. sticke og tillægsf. stucken kan undtagelsesvis findes

allerede i midten af 16de årh. I bornh. skal ikke-ud-

jævnede former have holdt sig til ned imod vor tid.

2
)

Til oldn. og ældre vestd. o svarer i tillægsf. af 5te kl.

ældre østd. u.

3
)

„lad dem oc om afftenen tyde som Hunde, Oc løbe om-
kring i Staden" Ps. 59, 7 (Ghr. IIIs bibel).

4
) Medlyden er tabt i sprogarten § 104.

5
) Tillægsformer som budt, bedt for de ældre budet, bedet

ere unge i skriftspr. og synes helt at mangle i sprog-

arterne.
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gi. d. dh, d
;
ældre d., oldn. t) forudsætter sprogarten ligeledes

usammentrukne tillægsformer. Ved siden heraf forekomme dog

også sammentrukne x
). — Endelsen -dd er bortfalden efter d 2

).

a
) bied (bede) — tillægsf. biedd, gneid (gnide) — gniedd,

leid (lide, oldn. hDa) — li
edd, reid (ride) — riedd, skrei (skride)

— skriedd, sveid (svide, svie) — sviedd, vreid (vride) — vriedd,

bywd (byde) — bod.

ft) ladd}
la (lade, oldn. låta) — tillægsf. ladd og lat, brydd

(bryde) — brød og bryt
,

flydd (flyde) — flød og flyt, knydd

(knytte) — knød og knyt, nydd (nyde) — nød og nyt,

snydd (snyde) — snød og snyt
,

fåtrydd (fortryde) — fåtrød

og fåtryt
,

skywdd (skyde) — skod og skot, edd (æde) — ed

og et, gredd (græde) — gred og gret, sedd (sidde) — sed

og set], gidd (gide) — gidd og git, bidd (bide) — bed og bit,

lidd (lide o: stole på, jfr. oldn. h'ta) — led, slidd (slide) — sled

og slit, smidd (smide) — smed og smit, hidd (hedde) — hed

og hit.

B) Svagtbojede udsagnsord.

§ 199. Bojningen er væsentlig som i skriftspr. Fortids-

formen dannes ved til stammen at foje -dd (t §§ 5 , 9

;

skriftspr. -te
;

gi. d. -de
,
-dhe

,
-te

;
ældre d. -dæ, -thæ, -tæ

;

oldn. -di, -di, -ti) eller -edd (-dd, § 5; skriftspr. -ede; gi. d.

-edhe, -ede; ældre d. -aj)i, -æthæ; oldn. -a5i). I enkelte til-

fælde fremtræder oldn. -5i, gi. d. -de i det nuvær. skriftspr.

(det skrevne sprog) som -de; sprogarten har her som almind.

dansk (det talte sprog) -d
y
-dd. — Fortidstillægsform dannes ved

tilfojelse af -t, -d (svarende til oprind, -t) eller af -dd (svarende

til oprind, -et)
3
).

J
)
Ældre østd. har som oldn. usammentrukne tillægsformer:

brutit (brudt), oldn. brotit. Ældre vestd. har sammen-
trukne: brot. — Nuværende jysk-fynske sprogarter have

sammentrukne tillægsformer, bornh. har usammentrukne.
— Nuværende sjællandsk vakler.

2
)
Også -dd som selvstændigt ord (skriftspr.-s det) bortfalder

i sprogarten: tadd for tadd dd (o: taget det), je har tadd

(o: jeg har taget det).
3
) Intetkjonsformerne ere de til grund liggende, § 176.
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Til den svage bøjningsmåde henhøre på enkelte und-

tagelser nær (§ 177) de samme udso. som i skriftspr. og desuden

snejd (snige) — fort. snejdd
,

tillægsf. snejt, § 208, oldn. sm'kja,

fort. snfkti
;

geld (gjælde) — fort. geldd, tillægsf. gelt, § 202, f.

i

;

trægd (trække) — fort. tragdd
,

tillægsf. tragt, § 215; svægd

(svinge) — fort. svægddd, tillægsf. svægod, §218,«. Ved siden

af stærktbojede former (§§ 177, 181) forekomme vid (vige) —
fort. viddd, tillægsf. vid

6

;
slivd (slibe) — fort. slivddd

,

tillægsf.

slivdd; hivd (hive) — hivddd
,
hivdd 1

).

Fordelingen af de svagtbojede udso. er omtrent som i

skriftspr. Hvor der findes uoverensstemmelse mellem gi. d.

og det nuvær. skriftspr., slutter sprogarten sig dog i reglen

nærmest til det første. — En del udso. vakle mellem fortids-

endelser -dd (tillægsf. -t, -d) og -ddd (tillægsf. -dd).

§ 200. Første klasse. Fortidsf. dannes ved til stam-

men at foje -dd (-td

,

§§ 5, 9). I enkelte fortidsf. er d-lyden

(oldn. 5) tabt (§§ 204, 215). — Fortids tillægsf. dannes ved

tilfojelse af -t, -d.

§ 201. Stammeudlyden m. Fortidsendelse i skriftspr.

(-ede), i gi. d. -de, i ældre d. -dæ, i oldn. -di:

sejerøsk

-te

oldn. dreyma fort. dreymdi dromd (drømme) fort. dromdd tillf. dromt

dæma - dæmdi domd (domme)

tæma - tæmdi ty°md (tømme)

- geyma - geymdi gæmd (gjemme)

- gleyma - gleymdi glæmd (glemme)

- kemba - kembdi kæmd (kæmme)

gi. d. klemme - klemde klæmd (klemme)

oldn. verma - vermdi varmd (varme)

Fremdeles tæmd (tæmme) — fort. tæmdd, tillægsi. tæmt 2
),

oldn. temja, fort. tamdi; læmd (læmme) — fort. læmdd, tillægsf.

domdd - domt

tg0mdd, - ty°mt

tømdd tømt

gæmdd - gæmt

glæmdd - glæmt

kæmdd - kæmt

klcemdd - klæmt

varmdd - varmt?)

x
)
Der høres nu også fortidsf. som suldødd (§ 178), avddd

,

gravddd (§ 180), nøystd (§ 182), liågddd (§ 183) o. lign.

2
) Også varmddd, varmdd', tæmddd

}
tæmdd.
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læmt; stæmd (stemme) — stæmdd, stæmt; ramd (ramme) —
ramdd, ramt

;
rømd (rømme) — rømdd, rømt.

§ 202. Stammeudlyden n, l. I fortidsformer er som i

skriftspr. «) oprind, nd (oldn. -gi. d. nd), nt (oldn. nt), §) op-

rind. Id (oldn. -gi. d. Id), lt (oldn. lt) sammensmeltede til

«) nd {nt, §§ 5, 9), p) Id {lt, §§ 5, 9). — Jfr. § 74, a, p.

sejerøsk

a
) oldn. brenna fort. brendi &nærøa(brænde) fort. brændd tillf. brænt

- kenna - kendi kænd (kjende) - kændd - kænt

- renna - rendi rænd (rende) - rændø - rænt

- enda - endi ænd (ende) - ændd - ænt

- venda - vendi vænd (vende) - vændd - vænt

- senda - sendi sænd (sende) - sændd - sænt

gi. d. tende - *tende tænd (tænde) - tændd - tænt

oldn. syna - syndi søynd (syne) - søyndd - søynt1
)

- venja - vandi vænd (vænne) - vændd - vænt1
)

- hefna - hefndi liownd (hævne) - howndd - hownt1
)

- nefna - nefndi nownd (nævne) - nowndd - ndwnt 1

)

- stefna - stefndi stownd (stævne) - stdwndd - stownt

-- regna - regndi ræjnd (regne) - ræjndd - ræjnt1
)

- nenna - nenti nænd (nænne) - nændd - nænt

- spenna - spenti spænd (spænde) - spændd - spænt

Fremdeles und (unde) — fort. undd, tillægsf. unt; lownd

(levne) — lowndd
, lownt; miend (mene) — miendd

, mient;

lånd (låne) — låndd
, lånt 2

); ti
end (tjæne) — ti

endd
, ti

ent2);

skånd (skåne) — skåndd
,

skånt B
) ;

greind (grine) — greindd,

greint; veind (hvine) — veindd, veint; peind (pine) — peinddj

peint; kleind (kline) — kleindd, klejnt; lind (ligne) — Undd, lint3).

sejerøsk

P) oldn. fylla fort. fyldi fuld (fylde) fort. fuldd tillf. fult

- fella - feldi feid (fælde) - feldd - felt

' 2
) Også søynddd

,
søyndd; vænddd

} vændd; libwnddd
, hdtundd;

nbumddd, nowndd; ræjnddd, ræjndd.
2
) Men oldn. låna, fort. -adi; pjona, fort. -adi.

3
) Også skånddd

}
skåndd y lind de, Undd.



104

sejerøsk -

oldn. skilja fort. skildi skyld (skille) fort. skyldd tillf. skylt

- |)ola - J)oldi told (tåle) - tåldd - tålt

- deila - deildi dield (dele) - dieldd - die
lt

- hvila - hvildi veild (hvile) - veildd - veilt

- mæla - mældi mu°ld (måle) - mu°ldd - mu°lt

- skyla - skyldi skywld (skjule) - skywldd - skywlt

- sigla - sigldi sæjld (sejle) - sæjldd - sæjlt

- hella - helti held (helde) - heldd - helt

- spilla - spilti spild (spilde) - spildd - spilt

Fremdeles skyld (skylde) — fort. skyldd, tillægsf. skylt;

skyld (skylle) — skyldd
,

skylt 1

); skeid (skjælde) — skeldd

,

skelt
;
meld (melde) — meldd, melt

;
steld (stille) — steldd

}
stelt *)

;

skreld (skrælle) — skréldd, skrelt 1
); kald (kalde) — kaldd

}
kalt 2

);

peilo (pille) — peildd
,

peilt 3
); smeild (smile) — smeildd,

smeilt 3
); tveild (tvivle) — tveildd, tveilt; fæjld (fejle) — fæjldd,'

fæjlt
3
) ;

spæjld (spejle) — spæjldd, spæjlt 3
) ;

stæjld (stejle) —
stæjldd

,
stæjlt 3

) ;
projld (prygle) — projldd, projlt 3

) ;
trojld

(trygle) — trojldd, trojlt
3
); bry0ld (brøle) — bry°ldo, bry0lt.

Herhen hører kæld (kælve) — kældd
,

kælt. Helt uregel-

mæssig er vuld (volde) — fort. vult, tillægsf. vult.

§ 203. Fortidsformens stammeudlyd y (skriftspr. ng, nk).

— Fortidsendelsen i skriftspr. -te (-ede); i gi. d. -de, -te; i oldn.

-di, -ti. — Selvlyden er kort i fortids- og tillægsf. (jfr. § 140, ft).

sejerøsk

oldn. hengja fort.hengSi hæ^d (hænge) fort. hæydd tillf. hæyt

- rengja - rengdi vræyd (vrænge) - vræydd - vræyt4)

- sprengja - spreng5i spræyd[sprænge) - spræydd - spræyt

stæyd (stænge) - stæydd - stæyt4 )

x
) Også skylddd, skyldd; stelddd

,
steldd; skrelddd, skreldd.

2
) Ogskkalddd, kaldd. — Men oldn. kalla, fort. kalladi; ældre d.

kallæ, fort. kallæthæ; gi. d. kalle, fort. kallede.
3
) Også peilddd

,
peildd

;
smeilddd

,
smeildd; fæjlddd , fæjldd;

spæjlddd
,

spæjldd; stæjlddd
,

stæjldd; projlddd
;

projldd;

trojlddd
?

trojldd.

4
) Også vræyddd

,
vræydd; stæyddd, stæydd.
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sejerøsk

oldn. Jrongja fort. J)rong5i tvægd (trænge) fort.træbåd till f. trærit

- hringja - hringdi værft (ringe) - vægdø - værft *)

- pyngja - pyng5i torft (tynge) - togdd - togt 1
)

- skenkja - skenkti sArøf^(skjænke) “ skægdo - skærft
1
)

Fremdeles mærft (mænge) — fort. mæridd, tillægsf. mægt 1
)',

slærft (slænge) — slægdo, slægt
;

Idgo (lange) — lagdo
y

lagt x
);

sæggo (sænke) — sægdo
y sægt ')

,
gi. d. fort. senckte; stæggo

(stænke) — stægdo
y stægt 1

)

,

gi. d. fort. stenckte; tæggo (tænke)

— tægdoj tægt. r

-

I en del tilfælde svarer g til skriftspr.-s nd (§ 101): mærft

(minde) — fort. mægdo, tillægst. mægt x
) ;

oldn. minna — fort.

minti; skogo (skynde) — skogdo y
skogt, men gi. d. fort.

skyndede; begogo (begynde) — begogdo y
begogt.

§ 204. Stammeudlyden v. — I fortidsformer fremtræder

oprind. r5 (ældre d. -rip, -rth; gi. d. -rdh, -rd; skriftspr. -rt)

som -vd (-vt
, §§ 5, 9). — Hvor skriftspr. har -rd, er ^-lyden

tabt i sprogarten:

sejerøsk

oldn. færa fort. fberSi fy
0vd (føre) fort. fy

0vdd tillf. fy
0vt

- heyra - heyr5i hy0vd (høre) - hy0vdd - hy0vt

- keyra - keyr5i ky°vo (kjøre) - ky0vdd - ky0vt

- hræra - hrær5i vy0vd (røre) - vy0vdo - vy0vt

- læra - Iær5i læro (lære) - lærdo - lært

- spara - spardi sparo (spare) - spardo - spart

2

)

Fremdeles bqro sæj (bare sig) — fort. bavdo

,

tillægsf.

bart 2
); klaro (klare) — klavdo

y
klart 2

)', våro (vare) — vårdoy

vårt 3
)', næro (nære) — nærdo, nært-, tqro (torre) — tordoy tort

2
) \

sny0ro (snøre) — sny0rdo , snyftrt
2
) ;

svåro (svare) — svårdo,

svart 3
); støyvd (styre)— støyrdo, støyrt 2

) ;
oldn. styra, fort. styrSi.

x
) Også rægodo

y
rægod; togodo

y torft

6

;
skæggodo

y
skæggod,

(gi. d. fort. skenckte); mægodo
,

mægdd', lagodo
y

lagod
;

sæggodoy
sæggod

;
stæggodo, stæggod; mægodo, mægdd.

2
) Også sparodo

,
sparod’, barodo

y
barod', klarodo

y
klavdd’,

tovddd
,

torod’, sny0rodo y
sny0vdd

;
støyvddd

y
støyvdd.

3
) Men oldn. vara (advare), svara — fort. -a6i, gi. d. -ede.

8
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I fortidsf. er cZ-lyden tabt:

(jord (gjore) fort. gøwro § 36 tillægsf. gøwrt

- tourd (turde) - tourt

; § 205. I fortids- og tillægsformer er lang selvlyd bevaret

foran oprind, tt (oldn. -tt; gi. d. -t, -tt). Derimod er selvlyden

kort foran oprind, dd (oldn. -dd, ældre d. - gi. d. -dd).

: ,
sejerøsk^ '

--

(t) oldn. bæta fort. bætti bødo(bøde) 1
) fort. bødo tillf. bøt

- mæta - mætti mødo (møde) - mødo - møt

- feita - feitti fedo (fede) - fedo - fet

- heita - heitti hedo (hede) - hedo - het

- beita - beitti bedo (bede) - bedo - bet

. - måtti - - mu°do{måtte) - mu°t

Fremdeles blødo (bløde o: blødgjore) — fort. blødo, til-

lægsf. bløt; flødo (fløde) 2
) — flødo, fløt ;

ledo (lede o: søge) —
ledo, let

3
); medo (mede) 4

)
— medo, met

;
kedo (kjede) — kedo,

ket h
)\ svedos (svede) — svedos, svedsy vedo (væde og vædde)

— vedo, vet
;
men oldn. vedja (vædde) — fort. -adi. Det hedder

stødo (støde) — fort. stødo , stødo
;

tillægsf. støt, støt.

sejerøsk

oldn. eyda fort. eyddi g
0o (øde) fort. ødo tillf. øt

blæda f blæddi bly0o (bløde) - blødo - bløt

- fæda - fæddi fg
0o føde) - fødo - føt

- glæda - giæddi glg0o (gløde) - glødo - gløt

- neyda - neyddi ng0o (nøde) - nødo - nøt

- breida - breiddi brieo (brede) - bredo - bret

- leida - leiddi Jf9.(lede) 6
)

- ledo - let \

- giedja - gladdi glæo (glæde) - glædo -
• glæt

- klæda - klæd di klæo (klæde) - klædo - klæt

- stedja - staddi stæo (stede) 7
)

- stædo - stæt

!

) o: lappe, reparere. 2
) o: skumme fløde af mælk.

3
) GI. d. lede — fort. lete, lette, men oldn. leita, fort. -adi.

4
) o: tage sigte.

5
) Også kedodo, kedod. 6

) o: føre.

7
) Særlig almindelig er lidef. stæos (stedes o: forholde sig

rolig, stille), fort. stædos\ han stæos alrod (han er -aldrig

stille). Almind. er tillægsf. i forbind. væro stæt (være stedt),

- han æ ilo stæt (han er ilde stedt o: han er i stor forlegenhed).
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sejerøsk

gi. d. rede fort. redde ried (rede) fort.mfø \\Wi.ret

- sprede - spredde spried (sprede) - spredd - spret

- skade - skadde skad (skade) - skad# - skat 1

)

- raade - raadde ru°d (råde) - rådd - råt

- traade - traadde 2
) trådd (træde) - trådd - tråt

Fremdeles fri
ed (frede) — fort. fredd, tillægsf. fret

3
); spæd

spæde) — spædtdj spæt; ladd (lade o: 1. en bøsse) — ladd
y lat .

I endel ord er d fra fortidsf. overført til nutidsformen, § 217.

§ 206. Stammeudlyden s.

sejerøsk

oldn. leysa fort. leysti ly0sd (løse) fort. ly0std tillægsf. ly0st

- lysa - lysti lywsd (lyse) lywstd lywst

- læsa - læsti lu°sd (låse) - lu°std lu°st

- reisa - reisti ræjsd (rejse) - ræjstd ræjst

4

)

- kyssa - kysti kysd (kysse) - kystd kyst

Fremdeles rousd (rose) — fort. roustd, tillægsf. roust l

);

knusd (knuse) — knustd, knust y
men gi. d. fort. knusede; blæso

(blæse) — blæstd
,
blæst; læsd (læse) — læstd, læst; veisd (vise)

— veistd, veist x
); y

0sd (øse) — y
0std, y

0st; asd (ase) — astd
,

«s£ 5
); masd (mase) — mastd

,
mast 5

)\ rasd (rase) — rastd

,

rast 1
'
5
); brusd (bruse) — brustd

}
brust 5

); husd (huse) —
hustd r hust 5

); susd (suse) — sustd
y sust 5

); men gi. d. fort.

susede.; snusd (snuse) — snustd
y snust 5

); væsd (hvæse) —
væstd

y væst 5
); pasd (passe) — pastd, past 5

); prisd (prise) —
pristd prist ]

’
5
); krasd {kradse) — krasto

,
krast 5

) fråsd (frådse)

— fråstdy fråst
5
); spesd (spidse) — spestd

y spest 5
); husd (huske)

— hustd, hust; hæjsd (hejse) — hæjstd
y hæjst 5

); knæjsd (knejse)

x

) Men oldn. skaåa, hrosa, rasa, visa, prisa, fort. -a5i.

2
)

Oldn. *tre5ja — fort. traddi og tro5a — fort. tra5.
3
) Også fri

eddd
,
fri

eddy oldn. fri5a — fort. -a5i.

4
) De gamle have sagt riesd (rejse sig) — fort. riestd

y § 65.
5
) Også asddd

y
asdd; masddd

y masdd; rasddd, rasdd; brusddd
y

brusdd; husddd
y husdd; susddd

, susdd ; snusddd
y

snusdd;

væsddd
y
væsdd ; pasddd, pasdd; prisddd

y
prisdd ; krasddd

y

krasdd; fråsdddy fråsdd; spesddd
y
spesdd; hæjsddd

y
hæjsd d.

8*
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— knæjsto, knæjst ; sanso (sandse) — sansto, sanst 1
), ænso

(ændse) — ænsto
, ænst *); rienso (rense), — riensto , rienst x

) ;

hiHso (hilse) — hielsto, hie
lst, men oldn. heilsa — fort. heilsadi

;

vogsd (voxe) — vogsto
7 vogst 1

).

§ 207. Stammeudlyden v (skriftspr. b; oldn., ældre d. p):

dy0vd (døbe) — fort. dy0vdof
tillægsf. dy0vt; ky0vo (kjøbe) —

kifvdd, ky°vt ; sty0vd (støbe) — sty0vd0y sty0vt; svy0vd (svøbe)

— svy0vdo
\,

svy0vt; tavo (tabe) — tavdo, tavt 2
); strævo (stræbe)

— strævdo strævt; råvo (råbe) — råvdo, råvt, men gi. d. fort.

raabede
;
gavd (gabe) — gavdd, gavt

,
men gi. d. fort. gabede 3

)

;

skavd (skabe) — skavdv, skavt 4
); skravd (skrabe) — skrqvdz,

skravt 4
); slævd (slæbe) — slævdv, slævt 4

).

§ 208. Stammeudlyden v, j (skriftspr. g; ældre d., oldn.

k): bavd (bage) — fort. bavdd, tillægsf. bavt 5
); smavd (smage)

— smavddy smavt 5
) ; kåvd (koge) — kåvdz, kåvt 5

) ; knovd (knuge)

— knovdd
> knovt ; brovd (bruge) — brovdd, bravt 5

); slovd (sluge)

— slovdd
,

slovt; blejd (blege) — blejdø , blejty oldn. bleikja

— bleikti; lejo (lege og læge) — hjdo, lejt, gi. d. fort. legte,

lægte; stejo (stege) — stejdo
, stejt; søjo (søge) — søjdo, søjt.

§ 209. Stammeudlyden g } b (skriftspr. kk, pp): bågo

(bukke) — fort. bågddy tillægsf. bågt 6
); rogo (rykke) — rogdo,

rogt 6
); trogd (trykke) — trogdo

,
trogt 6

); smogd (smykke) —
smogdo, smogt 6

); slægo (slikke) — slægdo
,
slægt 5

), oldn. sleikja

— sleik5i; dybo (dyppe) — dybdo, dybt 5
), gi. d. døppe — fort.

døpte; dråbo (dryppe) — dråbdo, dråbt 5
), oldn. dreypa — fort.

dreypti; knabo (knappe) — knabdo, knabt 5
), oldn. kneppa —

fort. knepti.

3

)

Også sansodo , sansod ; ænsodo
,

ænsod; riensodo
, riensod

(oldn. hreinsa, -adi)
;

vogsodo
;
vogsod.

2
) Men oldn. tapa, fort. -a5i; ældre d. tapæthæ, gi. d. tabede.

3
) Oldn. g'apa, fort. gapti. Det hedder også gavodo

,
gavod.

4
) Også skavodOy skqvod

, skawd; skrqvodo
,
skravod , skrawd

(gi. d. fort. skrabede); slævodo
, slævod} slæwd (gi. d. fort.

sleffuede, Apostl. gjern. 14, 19, Ghr. IIIs bibel).

5
) Også bavodo, bavody bawd; smavodo

,
smavod, smawd; gi. d.

fort. bagede, smagede, kaagede, brugede.
6
) Også bågodo, bågod; rogodo

,
rogod; trogodOy trogod ; smogodo,

smogod; slægodo, slægod; diybodo, dybod; dråbodo, dråbod;

knabodo, knabod.
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§ 210. Stammeudlyden g (skriftspr.-oldn. gg):

sejerøsk
, ^

s

oldn. byggja fort. bygdi bogd (bygge) fort. bogdø tillf. bogt x
)

gi. d. brygge - brugde brogd (brygge) - brogdd - brogt 2
)

togd (tygge) - togdd - togt 3
)

- tigge - tigde tægo (tigge) - tægdd - tægt 3
)

§ 21 1. En del udso., hvis stammeudlyd er t, have temmelig

regelret bevaret de oprind, tillægsf., medens fortidsf., overensstem-

mende med det nuvær. skriftspr., have antaget endelsen -edd.

sejerøsk

oldn. létta fort. létti ledd (lette) fort. ledddd tillf. let

- rétta - rétti redd (rette) - redddd - ret

- slétta - slétti sledd (slette) - sledddd - slet

- hitta - hitti hidd (hitte) - hidødd - hit

- flytja - flutti -flydd (flytte) - flydødd - flyt

- setja - setti sædd (sætte) - sædddd - sæt

- gipta - gipti gywdd (gifte) - gywdddd - gywt

- skipta - skipti skywdd (skifte) - skywdddd - skywt

gi. d. hente - hente hændd (hente) - hændddd - hænt

oldn. elta - el ti eldd (ælte) - eldddd - elt

gi. d. velte - velte veldd (vælte) - veldddd - velt

- kaste - kaste 4
) kastd (kaste) - kastddd - kast

gi. d. miste - miste rnøstd (miste) - møstddd - møst

oldn. hrista - hristi røstd (ryste) - røstddd - røst

- festa - festi fæstd (fæste) - fæstddd - fæst

kåstd (koste) - kåstddd - kåst

En noget afvigende fortidsf. har støyrdø (styrte) - fort.

støyrt

,

tillægsf. støyrt

;

gi. d. styrte — fort. styrte, tillægsf. styrt.

Anm. Ved siden af de ovenanførte tillægsformer høres

nu hyppig leddd
,

reddd, sleddd, hiddd, flydød, sædød
,
gywddd,

hænddd
, eldød, kastd d, støyrdsd o. s. v.

*) GI. d. bygge — fort. bygde. — Det hedder også bogddd, bogdd.
2
) Den gamle tillægsf. var brojt. — Det hedder også bro-

gddd, brogdd.
3
) Også togddd, togdd ; tægddd, tægdd.

4
) Men oldn. kasta — fort. kasta5i.
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§ 212 . Naar stammeudlyden er v (skriftspr. v; ældre d.,

oldn. f), j (skriftspr. j, g; ældre d., oldn. g), indtræder i til-

lægsform oprind, ft som wd / oprind, gt som jd. — Fortidsf.

har som det nuværende skriftspr. -969.

sejerøsk

a) oldn. krefja fort. krafdi krov9 (kræve) fort. krov?69 !

) tillf. krowd

- lifa - lifåi lov? (leve) - Vov969 x

)
- V6w6

Fremdeles hovs (hæve) — fort. hotødd, tillægsf. howd *);

skrovd (skræve) — skrovddd
>
skrowd

;

- dov9 (døve) — dov9d9,

dowd ; klovd (kløve) — klovddd
,

klowd ; prov9 (prøve) —
provddd, prow6; stovd (støve) — stovddz, stowd.

sejerøsk

^) oldn. leiga fort. leigdi læj? (leje) fort. Iæj9d9 tillf. læjd

gi. d. eye - eyde æj? (eje) - æjddd - æjd

bøye - bøyde boj? (boje) - boj9d9 1
) - bbjd

Fremdeles dræj? (dreje) — fort. dræjddd, tillægsf. dræjd 1
);

fæjd (feje) — fæfå
1
); mæjd (meje) — mæjdd9

,
mæjd;

plæjd (pleje) — plæjddz, plæjd; væjd (veje) — væjd69, væjd 1
)

;

dqjd (doje) — dojddd, dofå 1

); fojd (foje) — fojd69, fojd
1
); ploj9

(plpje) — plojddd, plofå
]

); smojd (smøge) — smojddd
, smojd;

spojd (spøge) — spojddd
, spdjd.

§ 213. Når stammeudlyden er og altid har været en selv-

lyd, fremtræder oprind, t i tillægsf. ligeledes som d. Fortids-

formen har -ddd -69 (§ 5). — GI. d. har i fort. -de, tillægsf. -t.

oldn. nå fort. nådi sejerøsk nu0 (nå) fort. nu°9dd tillf. nu°6

gi. d. saa - saade - su° (så) - su°96d - su°6

- bo - bode - bou (bo) - bou9d9 - boud

fri - fride - frei (fri) - frei9d9 - freid

Fremdeles fiu° (flå) — fiu
09d9

,

tillf. flu°6 ; skru0 (skrå) —
skru°96d,skru°6 ; spu° (spå) — spu°9dd, spu°6; glou(g\o) — glouddd,

gloud; grou (gro) — grouddd, groud; mou (modne) — mou9d9

,

moud ; rou (ro) — rouddd, roud ; skou (sko) — skoted69, skoud

;

snou (sno) — snou9d9, snoud ; tou (to) — touddd, toud ; sei (si)

*) Der høres også fortidsf. med kort selvlyd krowddd, lotvddd,

how9d9 ; boj9d9, dræjd69, fæjd69, væjd69, ddj9d9, fdj9d9,ploj9d9.

(
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— seiddd
}

seid; fløy (fly o: overrække) — fløy^dd, fløyd; søy (sy)

— søyddd, søyd; spøy (spy) — spøyddd, spøyd; ty (ty) —
tyddz, tyd; sJcy (sky) — skyddd, skyd ; skie (ske) — skieddd l

)f

skied; dy0 (dø) — dy0ddd x
), dy0d

; gy
0

(gjø) — gy
0dfø, gtfd;

sny0 (sne) — sny0ddd, sny0d; stry0 (strø) — stry0ddd, stry°d 2
) ;

ty0 (tø) — ty0ddd, ty0d 2
) ;

kly0 (klø) — kly0ddd,
kly0d 2

).

Hvor selvlyden ved medlydstab er bleven udlydende, findes

stødtonet tillægsf. i følgende ord: beid (bie) — fort. beiddd,

tillægsf. beid; veid (vie) — veiddd, veid; du (due) — duddd
,
dud

;

hud (hue o: finde behag i) — huddd, hud; yd (øge) — yddd, yd.

§ 214. Særlig uregelmæssig bojes: hg (have) — nut. har,

fort. hadd, tillægsf. hat.

§ 215. Omlyd findes i følgende ord, jfr. § 216.

sejerøsk

a) ældre d. sæliæ fort. saldæ seid (sælge) fort. su°ldd tillf. su°lt

- sighiæ - sagthæ seid (sige) sad - savt

oldn. leggja - lagcii læjd (lægge) 3
)
- lad - lavt

gi. d. tige - tagde teid (tie) taw - tawd

4

)

oldn. J)ekja - J)akti tægd (tække) - tagdd - tagt

gi. d. flecke - flacte flægd (flække) - -flagdd - flagt

Fremdeles brægd (brække) — fort. bragdd, tillægsf. bragt;

knægd (knække) — knagdd, knagt; rægd (række) — ragdd,

ragt; strægd (strække) — stragdd stragt; trægd (trække) —
tragdd, tragt. Man kan også høre smægd (smække) — smagdd,

smagt 5
); prægd (prikke) — pragdd, pragt 5

); sprægd (sprække)

spragdd
}
spragt 5

).

sejerøsk

|3) oldn. spyrja fort. spurSi spørd (spørge) fort. spurdd tillf.spurt

- smyrja - smurdi smørd (smore) - smurdd - smurt

gi. d. giøre - giorde gord (gjore) - gøwrd - gøwrt

J

) Eller dy°dd
,

skiedd — Halvlyden (d) efter en selvlyd ud-

gjør ikke nogen selvstændig stavelse. Se § 5, anm. 1.

2
) Eller strødd (fort.), strøt (tillægsf.); tøctd, tøt; klødd, kløt, § 205 (i.

3
) Også legø

,
lægd § 179.

4
) Også leid (tillægsf.). — GI. d. : tagt, tawt, tiet (tillægsf.).

5
)

FA\er smægd dd, smægdd; girægddd,prægdd; sprægddd, sprægd d.
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Anm. Om logd (lukke), gi. d. lycke — fort. lucte, oldn.

lykja — fort. lukti; slogd (slukke), gi. d. slycke — fort. slucte,

se § 16, anm. 1 ; § 31.

§ 216. Lydudjævninger og lydoverførelser mellem bøj-

ningsformer findes. Selvlyden er fra navnef. (og nutidsf.)

overført til fortids- og tillægsform i følgende udso.

:

sejerøsk

ældre. d. sættæ fort. sattæ sædd (sætte) fort. sædddd tillf. sæt

oldn. kvelja - kvaldi kvæld (kvæle) - kvældd - kvælt

- telja - taldi teld (tælle) - teldd telt

fåteld (fortælle) - fåteldd - fåtelt

- velja - valdi væld (vælge) - vældd - vælt

gi. d. hueile - hualte veid (hvælve) - veldd velt

- fylge - fulde føld (følge) - føldd følt

oldn. dylja - duldi døid (dølge) - døldd dølt

§ 217. Medlyd (d) er som i skriftspr. overført fra fortidsf.

til navnef. i følgende udso.

gi. d. giede (at gætte) fort. giette sejerøsk gedd (at gætte)

- skiøde (at skjøtte) - skiøtte - skydd (at skjøtte) 1
)

- splide (at splitte) - splitte - splid

d

(at splitte)

oldn. sty5ja (at støtte) - studdi - stydd (at støtte)

Fremdeles har sprogarten

oldn. ry5ja (at rydde) fort. ruddi sejerøsk rydd (at rydde) 2
)

gi. d. sprude - *sprutte - sprudd (at sprude)

Anm. Sprogarten har de lydret udviklede former løyd (lytte,

oldn. hlySa — fort. hlyddi, gi. d. lyde — fort. lydde), knydd

(knytte, oldn. kny ta — fort. knytti), §§ 57, 72, |3; 94, 104.

§ 218. Anden Klasse. Fortidsf. dannes ved til stam-

men at foje -dbd (skriftspr. -ede; gi. d. -ede, -edhe; ældre d.

*) GI. d. skiøde om (skjøtte om), sejerøsk skydd dm
2
) Sjællandsk har rudd (at rydde). Skriftspr.-s rutte, sejerøsk

rudd må være af samme oprindelse. Ligeså skriftspr.-s

stritte, sejerøsk stridd, af oldn. stri5a (stride) — fort.

striddi
;

gi. d. stride — fort. stridde. Sejerøsk spudd (spytte)

antages ligesom skriftspr.-s form at være opstået af en

oprind, fortidsf. af „spy“. Lydoverførelserne må væsentlig

skyldes den gamle forestillende fortid (se § 185, not. 2).
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-æthæ; oldn. -a5i). — Fortidstillægsform dannes ved tilføjelse

af -td (skriftspr. -et; oldn. -at).

oldn. fakka fort. |3akka5i tillægsf. J)akkat

gi. d. tacke - tackede - tacket

sejerøsk tagt (takke) - tagtdt - tagdd

Til denne bojningsmåde henhører ligesom i skriftspr. en

stor mængde udso.

:

a) Efterlyden usammensat: klabt (klappe), nabt (nappe),

tabt (tappe), dråbd (dryppe), håbd (hoppe), ståbt (stoppe), klibd

(klippe), vibt (vippe), jfr. § 209. — padt (patte), kladt (klatte),

spådd (spotte), pudt (putte), smudt (smutte), spudt (spytte),

medt (mætte), pledt (plette), spredt (sprætte), vidt (hvitte),

smidt (smitte), tidt (titte), snidt (snitte), splidt (splitte), stridt

(stritte), skydt (skjøtte), stydt (støtte), rydt (rydde), bydt

(bytte), nydt (nytte), rudt (rutte), sprudt (sprude), fledt (flette)
1
),

gedt (gætte), tredt (trætte), freidt (fritte), jfr. §§ 211, 217.

— flagt (flakke), bagt (hakke), pagt (pakke), ragt (rakke),

snagt (snakke), lågt (lokke), rågt (rokke), sågt (sokke),

hægt (hikke)
,

nægt (nikke)
,
pægt (pikke)

,
skigt (skikke),

jfr. §§209, 215, («. — labt (labe) — rædt (redde), tudt (tude),

badt (bade), hadt (hade), madt (made), skødt (skjøde), poudt

(pode)
,

roudt (rode)
,

jfr. § 205 ,
a. — vogt (vugge)

,
kigt

(kige) — skaft (skaffe), straft (straffe), skoft (skuffe). — flavt

(flage), knavt (knage), mavt (mage), ravt (rage), vravt (vrage),

stavt (stage), lovt (luge), movt (muge), jfr. § 208. — avt (ave),

lavt (lave), plavt (piave), savt (save), våvt (vove og vade),

stavt (stave), øvt (øve), klovt (kløve) — skamt (skamme),

stamt (stamme)
,

stramt (stramme)
,
kråmt (krumme), ramt

(rumme), skåmt (skumme), limt (lime), rimt (rime), svæmt

(svømme), y
0mt (ømme), sy0mt (sømme), jfr. § 201. — bant

(bande), blunt (blunde), grunt (grunde), blant (blande), lånt

(lande) 2
), strant (strande), ånt (ånde), nont (nynne), mant

(mane), dånt (dåne)
,

blu°nt (blåne)
,

gru°nt (gråne)
,

stient

(stene), lont (lonne), drount (drukne), vount (vågne), jfr.

A
) Men oldn. flétta — fort. flétti; gi. d. flette — fort. flette.

2
) Men oldn. lenda — fort. lendi.
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§ 202, cc. — vand (vande), bånd (bunde), rand (rådne), vind

(vidne), rønd (rødme). — fapo (fange), stayo (stange), jfr.

§ 203. — tåld (tolde), sprelo (sprælle), dreld (drille), trild

(trille), kild (kildre), ryid (rulle), skæld (skjele), meld (mele),

daid (dale)
,

malo (male o
:

pingere)
,

svålo (svale)
,

strål

(stråle)
,

fould (fole)
,

sould (sole)
,

stould (stole)
,

huld

(hule), skuld (skovle), kælo (kjæle), feild (file), speild (spile),

steild (stile)
,

ny0lo (nøle)
,

sy0lo (søle)
,

sald (sadle)
,

strilo

(strigle), jfr. § 202,

—

gærd (gærde) x
), hæro {hærde)

1

), jourd

(jorde), verd (værge) 1
), sørd (sørge) 1

), jfr. § 204. — erd (irre),

perd (pirre), sterd (stirre), terd (tirre), kord (kurre), knoro

(knurre), snoro (snurre) nard (narre), paro (parre), su°ro (såre),

bourd (boure), mourd (more), spourd (spore), lurd (lure), muro

skuro (skure), speiro (spire), ard (arve), faro (farve), hard

(harve), fouro (fodre), ti/rd (tojre), lerd (logre). — låsd (losse),

bioso (blusse), krysd (kryse), læso (læsse), præso (presse), riso

(ridse), viso (hvæsse), jfr. § 206. ;

Selvlyden udlydende ved medlydstab: pio (pege), hio

(hige), SMø(suge), truo (true), skyd (skygge), løyo (lytte), jfr. § 213.

y) Efterlyden sammensat : dqrnbo (dampe), stgmbo (stampe),

trqrnbo (trampe), dæmbo (dæmpe), kærnbo (kæmpe), krombo

(krympe), skærbo (skærpe), snierbo (snærpe), haspo (haspe),

gispo (gispe) — baygo (banke), saqgo (sanke), våygo (vanke),

låqgo (lunke), gåqgo (gynge), sæygo (sinke), bygd (ynke),

jfr. § 203. — kalgo (kalke), malgo (malke), vålgd (valke),

spargd (sparke), mærgo (mærke) 8
), værgo (værke), kniergo

(knirke), vasko (vaske), rosko (ruske), losko (luske), lesko

(lædske), mæsko (mæske), visko (hviske og viske), lysko (lyske),

vrænsko (vrinske) — æmdo (ymte), skæmdo (skimte), pando

(pante), plando (plante), skrando (skrante), vændo (vente) 3
),

haldo (halte), saldo (salte), sméldo (smelte), sværdo (sværte),

hasto (haste), housto (hoste), reisto (riste), resto (reste), hy°sto

(høste), agdo (agte), magdo (magte), slagdo (slagte), tragdo

x
) Men oldn. ger5a — fort. gerdi

;
herda — fort. herdi

;
verja

— fort. vardi; syrgja — fort. syrgdi.
2
) Men oldn. merkja — fort. merkti. — Også mærgdo, mærgt.

3
) Men oldn. vænta — fort. vænti.
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(tragte), vogdd (vogte), logdø (lugte), dæjdd (digte), hæjdd

(hægte), næjdd (nægte), slæjdo (slægte), rojdd (røgte), flbjdd

(flojte), sprojdd (sprojte), jfr. § 211. — falmd (falme), dolmd

(dulme)
,

hælmd (helme)
,

stårmo (storme)
,

harmo (harme),

sværmd (sværme), jfr. § 201. — bolno (bulne), skælno (skælne),

rnilnz (mildne), kiernd (kjærne), eisnd (isne), viesnd (visne),

ly0sno (løsne)
,

sourdno (sortne)
,

tourdno (tordne)
,

my°rgno

(mørkne), fawnø (favne), gawnd (gavne), sawnd (savne), åvnd

(åbne), dåvno (dovne), håvnø (hovne), jowno (jævne), stywn

d

(stivne), rownd (revne), lywnd (lyne), ojnø (ojne), tæjrtf (tegne),

jfr. § 202, a. — famid (famle), samld (samle), våmld (vamle),

bråmld (brumme), måmld (mumle), råmld (rumle) ,
tåmld (tumle),

stæmld (stimle), vræmld (vrimle), hanid (handle), mayld (mangle),

oyld (yngle)
,

hawld (hagle), nawld (nagle)
,

Jcrawld (kravle),

sawld (savle), stawld (stable), vrowld (vrovle), bæjld (bejle),

hæjld (hegle), rasp (rasle), øsld (ødsle), jfr. § 202 ^. — jamrd

(jamre), hamrd (hamre), klamrd (klamre), plamrd (plumre),

slåmrd (slumre), tømrd (tømre), hendrd (hindre), undrd (undre),

fårdrd (fordre)

-

f
sladrd (sladre) t svidrd (svire), mudrd (mudre),

løstrd (lystre), bldmstrd (blomstre), skæyrd (skingre), slæyrd

{slingre), flawrd (flagre), bewrd (bævre), bæjrd (bedre), væjrd

(vægre). — dansd (dandse), stansd (standse).

§ 219. Tredie klasse.

kund (kunne) nut. kan, kg fort. kund tillægsf. kunt

vild (ville) vel, ve - vild - vilt

skuld (skulle) skal, ska - skuld - skult

vidd (vide) vid - vistd - vist

- mu° (må) - mu°dd - mu°t

§ 220. Når undtages de § 219 nævnte tilfælde

,

tilfojer

nutidsf. som i skriftspr. regelmæssigt r. Hvor nutidsf. oprind,

er enstavelsesord, indtræder, som i reglen i skriftspr., stødtone,

når lydforbindelsen er modtagelig herfor (se §§ 80— 82).

a) Stødtonet rodselvlyd beholdes som i skriftspr.: sla (slå)

— nut. slav, gu0
(gå) — gu0

'*', fly
0 (flå) — flu°r, su° (at så) —

syPrj bou (bo) — bour, rou (ro) — rour, dy° (dø) — dy0r,

sny° (sne) — sny°r, sky (sky) — skyr, søy (sy) — søyr, læ (læ)
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— laer, sie (se) — si
e
r, sei (si) — seir o. fl., § 213. — Også

du (at due) — nut. dur.

(i) Ikke - stødtonet rodselvlyd, udlydende ved medlydstab:

bies (bede) — nut. bier
,

glæd (glæde) — giær, oldn. gieør 1
);

gneis (gnide) — gneir o. fl. (§ 181), tas (tage) — tar, fys (fyge)

— fyr (§ 182), yd (øge) — yr 1
), skrid (skrige) — skrir, vid (vige)

— vir 1
) o. fl. Det hedder ru°s (råde) — nut. ru°r, oldn. ræør 2

).

y) Stammeudlyd d (= oldn. t): ladd (lade) 3
)
— nut. ladsr,

eds (æde) — edsr, edsr; seds (sidde) — sefør , sedsr; greds

(græde) — greddr, greddr, hids (hedde) — hidsr, bidd (bide)

— bidsr
,

lidd (lide o: stole på) — lidsr
,

brydd (bryde) —
brydsr, skywds (skyde) — skywdsr o. fl. (§§ 181, 182). —
Det hedder ligeledes trådd (træde) — nut. trådsr, oldn. treør.

d) Stammeudlyd v, w: qvd (age) — nut. avsr, dravs

(drage) — dravsr, gnavs (gnave) — gnavsr, gravd (grave) —
gravér, javd (jage) — javdr, såvd (sove) — såvdr, grivd (gribe)

grivdr, nivd (knibe) — nivdr, pivd (pibe) — pivdr, syvd (søbe)

— syvdr, ly0vd (løbe) — ly°vdr, bywd (byde) — bywdr, drywd

(drive) — drywdr o. fl. (§ 181), flywd (flyve) — /lywdr,
lyivd

(lyve) — lywdr, krywd (krybe) — krywdr. — Det hedder vovd

(væve) — nut. vovdr, oldn. vefr; hovs (hæve) — hovdr, oldn.

hefr; krovd (kræve) — krovdr, oldn. krefr.

s) Stammeudlyd. m, n, y, l
4
): kåmd (komme) — nut.

kåmdr; klæmd (klemme) — klæmdr, brænd (brænde) — brændr,

oldn. brennr; rænd (rende) — rændr, oldn. rennr; skænd

(skinne) — skændr\ støns (stønne) — stønsr, oldn. stynr; også

spæns (spænde) — spænsr
;
bæys (binde) — bæysr, spæys (spinde)

— spæysr, spræys (springe) — spræysr, sogs (synge) — soqsr

J
) Navnef. hedder også glæ, y, vi. — Nut. hedder også glæsr,

ysr, visr.

2
) Jfr. udtrykket „mennesket spår, men Gud rå’r“. — Stød-

tonen kan også mangle i nut.: ru°sr. Navnef. kan være

stødtonet: ru0 .

3
) o: give det udseende af.

4
) Hvor stammeudlyden i gi. d. er 1, lg, li, mangler regel-

mæssig r i nutidsf.: stiele (stjæle) — nut. stiel, velie

(vælge) — vel, qvelie (kvæle) — qvel, selie (sælge) —
sel, telie (tælle) — tel, dylie (dølge) — dyl, skilie (skille)

- skil, jfr. § 221.
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o. fl. (§ 178), også hærid (hænge) — hælpr;- fald (falde) —
faldr

,
hu°ld (holde) — hu°br\ gab (gale) —

- gabr
,
mab

(male o : molere) — mater
y

stield (stjæle) — stieldr, geb (gjælde)

— geldr, veld (vælde) — vebr, vuld (volde) — vubr, kvæld

(kvæle) — kvæbr
,

seb (sælge) — sebr, væld (vælge) —
væbr, teb (tælle) — tebr, skyld (skille) — skybr

, døb (dølge)

— døbr.

C) Stammeudlyd s: fnøysd (fnise) — nut. fnøysdr, frøysd

(fryse) — frøysdr
,

gi. d. fryss, oldn. fryss; nøysd (nyse) —
nøysdr, kywsd (kyse) — kywsdr (§ 182).

y) Sammensat stammeudlyd : suldd (sulte) — nut. sulddr,

jælbd (hjælpe) — jælbdr, veldd (vælte) — nut. velddr 1
). — Det

hedder lownd (levne) — nut. lowndr
,
ndwnd (nævne) — ndwndr,

stownd (stævne) — stowndr.

§ 221. Hvor stammeudlyden er n, 1 (lg)
,

s, mangler

nutidsf. hyppig r i gi. d. (§ 220, c, C). Sprogarten har som

skriftspr. her stødtone : ti
end (tjæne) — nut. ti

endr, gi. d. tiæn

;

miend (mene) — miendr, gi. d. meen
;
lånd (låne) — låndr, skånd

(skåne) — skåndr, greind (grine) — greindr, veind (hvine) — veindr
,

kleind (kline) — kleindr, dieb (dele) — diebr, gi. d. deel;

føb (følge) — nut. føbr, gi. d. fyl; tveite (tvivle) — tveildr,

gi. d. tuil; tab (tale) — tabr, gi. d. tal; mab (male o: pingere)

— mabr, tåb (tåle) — tåbr
,

gi. d. taal; mu°b (måle) — mu°br,

veild (hvile) — veibr
,
smeib (smile) — smeibr, sæjb (sejle) —

sæjldr, fæjb (fejle), — fæjbr ,
læsd (læse) — læsdr, gi. d. less

;

blæsd (blæse) — blæsdr, gi. d. bless; lywsd (lyse) — lywsdr,

gi. d. ’liuss; ly0sd (løse) — ly0sdr, gi. d. løss; veisd (vise) —
veisdr, gi. d. viss; brusd (bruse) — brusdr, knusd (knuse) —
knusdr, rousd (rose) — rousdr, knæjsd (knejse) — knæjsdr,

ræjsd (rejse) — ræjsdr, y°sd (øse) — y
0sdr.

§ 222. Stødtone findes i nutidsf. af følgende udso. æjd

(eje) — nut. æjdr 2
), und (unde) — undr 3

).

!

) Også velddr. — Der høres eldd (ælte) — nut. elddr og elddr.
2
) GI. d. eye, nut. aa, der vilde kræve en stødtonet nutidsf.

3
) Jfr. oldn. nut. ann, gi. d. and, der vilde kræve en stød-

tonet nutidsf.
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§ 223. Hvor stammeudlyden er r, har sprogarten, af-

vigende fra skriftspr., bevaret de oprind, stødtonede nutids-

former 1
).

fqrd (fare) nut. far gi. d. far oldn. ferr

bærd (bære) bær bær - berr

skærd (skære) skær skær - skerr

sværd (sværge) svær suær - sverr

smørd (smøre) - smør smyr - smyrr

spørd (spørge) spør spør - spyrr

gord (gjore) - gor giør

_

-

,

' . .

— ’
:

tår (tor) taar

§ 224. Hvor nutidsf. oprind, er tostavelsesord, mangler stød-

tonen: beid (bie) — nut. beidr, teid (tie) — teidr, seid (sige) —
seidr

,
veid (vie og vide o: udvide) — veidr, hid (hige) — hidr,

pid (pege) — pidr, træd (træde) 2
)
— trædr

,
bried (brede) —

briedr, ifd (øde) — y
0dr o. fl. (§ 205 §); grud (grue) — grudr,

hud (hue) — hudr (jfr. § 220, §) ;
også sud (suge) — sudr\

hadd (hade) — haddr
,

bødd (bøde) — bøddr, røudd (rode) —
rouddr, fedd (fede) — feddr o. fl. (§§ 205, «; 218, «; jfr.

§ 220, y); også tudd (tude) — tuddr\ lovd (leve) — lovdr,

skrovd (skræve) — sJcrovdr; bavd (bage) — bavdr, brovd (bruge)

— brovdr
,
kåvd (koge) — kåvdr, kg0vd (kjøbe) — ky0vdr o. fl.

(jfr. § 220, 5); ramd (ramme) — ramdr, gæmd (gjemme) —
gæmdr

,
sg0md (sømme) — sy0mdr o. fl.

;
bland (blande) —

blandr, rånd (rådne) — råndr, dånd (dåne) — dåndr, kænd

(kjende) — kændr, sænd (sende) — sændr o. fl.
; fag? (fange)

— faydr, stag? (stange) — stagdr o. fl.
;

daid (dale) — daldr
,

bæjld (bejle) — bæjldr, kald (kalde) — kaldr, feid (fælde) —
feldf ,

fuld (fylde) — fuldr o. fl. (jfr. §§ 220, «; 221); haldd

(halte) — halddr
,

fæjd (feje) — fæpr (jfr. §§ 220, 222).

§ 225. St ammeudlyd r. Endelsens r bortfalder (jfr.

J
) Nutidsf. farer, bærer, sværger, spørger o. s. v. ere oprind,

orthografiske analogidannelser. De ere meget sent ind-

komne i skriftspr. En nutidsf. giører var også , ved at

vinde hævd, men bukkede under.
2
) o : stikke tråd i et nåleoje.
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§§145, /S); 159, anm. 3); men ved mangel af stødtone

skiller nutidsformen sig bestemt fra oprind, enstavelses-nutidsf.

(§223).

fyors (føre) nut. fy
0rs gi. d. fører oldn. færir

hy0rs (høre) hy0rs hører - heyrir

ky0rs (kjøre) - ky0rs kiører keyrir

ry0rs (røre) - ry°rs rører hrærir

lærs (lære) .

- lærs lærer lærir

Ligeså spars (spare) — nut. spars, svars (svare) — svårs,

vårs (vare) — vårs
,

su°rs (såre) — su°rs
,

tors (torre) —
tors, støyrs (styre) — støyrs o. fl. (§ 204).

§ 226. Af fortids forestillende måde har sprogarten et

par rester i fast forbindelse: je vårs te fres (jeg var til-

freds! o: jeg vilde være tilfreds) 1
), der su°s du (der så du!

o: der kan du se), su°s du ded (så du det! o: ikke sandt!).

Også nutidsf. bruges på samme måde: dær sier du (der ser

du! o: der kan du se), sier du ded (ser du det! o: ikke

sandt!) 2
). ,

§ 227. Byd eform er ubojelig: stu° (stå), gu0
(gå), bæy

(bind), bei (bi), kal (kald) o. s. v. (

§ 228. Li de form dannes ved, at der til stammen fojes

-s eller -ss. Tilføjelse af -ss : seiss (siges), lavss (laves),

harmss (harmes), sgqgss (sankes o: samles) o. s. v. — Kun

lideformede bruges som i skriftspr. davss (dages), i
enss (enes),

færss (færdes), kabss (kappes), logss (lykkes), læyss (længes),

ourss („ ordes “ o: rygtes), rdjdss (rygtes), stcpøs (stedes o:

være rolig, stille), svedss („svedes“ o: svede, oldn. sveitask),

sønss eller synss (synes o: tykkes), elss (ældes).

§ 229. I en del tilfælde udgår sprogartens lideform fra

den oprind, entalsform, den er ubojelig o : bruges såvel i nutid

flt. j som i: nævnef. : ^
,

!

)
: Forskjellig fra je vå te fres (jeg var tilfreds), fortællende

måde.
2
) Forskjellig fra der su° du (der så du), fortællende måde;

su° du ded (så du det?), dær sier du (der ser du), sier

du ded (ser du det?).
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cc) Stødtonet lideform forekommer af følgende udsagns-

ord: brænd (brænde) — lidef. bræns, sprærp (springe) —
spræls (o: parres), kvæld (kvæle) — kvæls, geld (gjælde) —
gels, veid (hvælve) — vels, føld (følge) — føls, døid (dølge)

— døis, skyld (skille) — skyls, veild (hvile) — veils, sveid

(svide) — svejs, æjd (eje) — æjds, dravd (drage) — dravs,

rywd (rive) — ryws
,

flyvd (flyve) — flyws
1

), sla (slå) — slgs,

tad (tage) — tas 2
), jælbd (hjælpe) — jælbs. — Det hedder

lownd (levne, § 220, rf) — lidef. lowns. — Det hedder søyns

(synes 3
). — Også stødtonede fortidsformer findes: spraygs

(o: parredes, fort. af spræys)
,

drous, slous, tous (droges,

sloges, toges, ent. og flt.), jalbs 4
).

Lideformen er stødtonet i nogle tilfælde
,

hvor handle-

formen mangler stødtone: kænd (kjende) — lidef. koens, spild

(spilde) — spils. — Det hedder nojs (nojes), tryws (trives).

j) Lideform mangler stødtone: edd (æde) — lidef. es 5
),

slidd (slide) — siis, bidd (bide) — bis 6
), skis 7

), brydd (bryde)

— brys, gi (give) — gis, bærd (bære) 8
)
— bæs, gos (gjæres).

§ 230. Nutids tillægsform dannes ved til stammen at

foje -irp (jfr. § 101). — Stødtone mangler som i skrift-

sproget —
:
gu0

(gå) — nut. tillægsf. gu°irp, bærs (bære) —
bærirp, slævd (slæbe) — slævirp o. s. v.

*) dær fyws å fars (der flyves og fares o : der rumsteres,

der løbes vildt omkring).
2
) o: lege tagfat. — Det hedder også lads

,

3
) o: er til syne, kan skimtes, kan ojnes. Forskjelligt fra

søynds (blive synet, blive undersøgt, blive efterset) og fra

sønds, synds (tykkes).
4
) di jalbs ad (de hj. ad o: de hjalp hverandre gjensidig).

5
) es åp a mol å rost (ædes op af møl og rust).

6
) na krøbdn æ tåm, bis. hæstdrnd (når krybben er tom,

bides hestene).
7
) skis hæn o : ødsles bort til ingen nytte.

8
) de bæs (eller boers) mæ får (det bæres mig for, o: det

forekommer mig).
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